
Aanteeken ingen omtrent

Nederlandsche Microlepidoptera

door

Dr. H. J. Lycklama à Nijeholt.

Na de laatste aanvullingslijsten van den Heer P. C. T.

Snellen zijn zoovele soorten Microlepidoptera, nieuw voor

de Nederlandsche fauna, ontdekt, en voor een groot gedeelte

vermeld door Dr. J. Th. Oudemans (T. v. E. LXVI, p. 152),

dat een beschrijving van die soorten niet overbodig mag
heeten.

Om het nieuwen verzamelaars, waaraan groote behoefte

is, gemakkelijker te maken, heb ik voor alle soorten welke

in Snellen's Vlinders van Nederland, Microlepid-
optera, niet voorkomen in de determinatielijsten, de noodige

aanvullingen gemaakt, waarna een beschrijving volgt. Ook
die soorten, welke Snellen als een variëteit beschouwde,

doch die als soort worden gevonden in den Catalog der
Lépidoptère n des Palaearctischen Faunengebie-
tes van Staüdinger en Rebel, 1901, welken alle Neder-

landsche verzamelaars volgen, zijn opgenomen.

Na mijn lijst moeten nog als inlandsch vermeld worden

Ephestia cautella Wlk. en Litkocolletis dubitella H. S., waar-

door het aantal soorten der als inlandsch waargenomen

Microlepidoptera thans 990 bedraagt.

^"•'-
, . P. 5

e. veranderen m:

Voorvleugels eenmaal, achtervleugels tweemaal gespleten,

of beide ongespleten. Achterschenen twee en een half-

hiaal zoo lang als de dijen . . . . 25. Pterophorina

I. A. I. p. 26

X. Tweede dwarslijn der voorvleugels onder de bocht

7
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weinig schuin, op twee derden van den binnenrand

aanloopend . . . / i. diibitalis

I 2. ambigualis

\ 3. coiibrae

XX. Tweede dwarslijn der voorvleugels onder de bocht bijna

horizontaal, op een derde van den binnenrand aanloo-

loopend. Voorvleugels langwerpig, bovengedeelte der

niervlek wit gevuld 3. a. pJiaeoleuca

p. 41

bbb. Voorvleugels donker, dof, leerakleurig geel, breed, met

groote gewone vlekken en grauwbruine dwarslijnen, de

eerste steil, gegolfd, de tweede met sterk getand boven-

gedeelte, het stuk onder de niervlek rechtstandig .

18. a. f nivalis

p. 87

1. Voorrand der voorvleugels bij den wortel sterker gebo-

gen, tegen de punt recht, niet lichter, punt zeer duidelijk

scherp. Middenvlek zonder wit of geheel ontbrekend.

Palpen zoolang als kop en thorax . i. pìiragiiiitellus

2. Voorrand der voorvleugels gelijkmatig gebogen, licht

met donkere langslijn daaronder, punt niet zoo scherp.

Middenvlek met wit. Palpen korter . . 2. cicatricellus

D. I. p. 93

a. Achter het spadevormig gedeelte der zilveren langsstreep

de voorvleugel bruin 14. pinelliis

aa. Achter het spadevwmig gedeelte der zilveren langsstreep

een smal zilveren dwarslijntje .... 14. a. myelins

2. p. 128

a. Naast de eerste dwarslijn een witgele vlek , 6. abietella

aa. Naast de eerste dwarslijn een roestgele vlek ....
6. a. Splendidella

B. , p. 128

a. Dwarslijnen witgrijs 8. janthinella

(spadicella)

aa. Dwarslijnen helderwit 8. a. obductella

A. p. 140

I. Paarsbruin, bijna niet rood gemengd. Eerste dwarslijn

zwart gezoomd 3. consociella
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2. Roodbruin, vrij sterk rood gemengd. Eerste dwarslijn

rood gezoomd 3. a. sodalella

p. 149

A. 24—26 mM. Wortelhelft der voorvleugels roodachtig

bleek okergeel i. pinguis

B. [5 '/o —18 mM. Wortelhelft der \oor\ieugels tot bijna

twee derden dofzwart bestoven . . . .2. polyxenella

(f uliginose lia)

A. Zonder duidelijke dwarslijnen. p. 159

I. Eerste donkere stip op ader i niet verder van den wortel

dan de eerste stip op de middenader.

a. 1370 —19 rnM.

b. Ader 5 der voorvleugels ontbrekend ....
I. ninibella. a.

bb. Ader 5 der voorvleugels aanwezig.

c. Tweede dwarslijn zeer schuin, staarthoek

der voorvleugels afgerond . . 4. cretacella

cc. Tweede dwarslijn weinig schuin, staarthoek

der voorvleugels minder afgerond ....
I. ninibella. b.

aa. 23 —25 mM 3. nebulella

II. Eerste donkere stip op ader i verder van den vleugel-

wortel dan die op de middenader ... 2. binaevella

B. Met duidelijke dwarslijnen, leemgecl, achtervleugels zwart-

grijs 5. siniiella

p. 162

A. 15 —20 mM. Tweede dwarslijn flauw gebogen, zonder

wortelwaartschen tand.

I. Eerste dwarslijn op den voorrand duidelijk dichter bij

den wortel dan op den binnenrand, middencel der achter-

vleugels bijna zoolang als de halve vleugel, i. cliUella

II. Eerste dwarslijn op den voorrand even ver van den

wortel als op den binnenrand, middencel der achter-

vleugels zoolang als één derde van den vleugel .

2. cautella

B. 20--26 mM. Tweede dwarslijn met scherpen wortel-

waartschen tand, daaronder fijn getand vrij rechtstandig

naar den binnenrand loopende .... 3. kühniella
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2. aa. bb. c. p. 174

d. Voorvleugels glanzend steenrood, met aan den voorrand

een, dikwijls vervloeide, bruinroode scheef-vierkante vlek

9. a. lithargyrana

dd. Voorvleugels okergeel tot bruinrood of roodgrijs, donker

gesprenkeld, met aan den voorrand twee bruinroode of

zwartgrijze vlekken en boven het midden een, dikwijls

daarmede samengevloeide, dergelijke vlek. 9. ferrugana

cc. dd. ee. p. 175

f. Een band voor het midden der voorvleugels, en eenige

daarachter matglanzend witgrijs, parelmoerachtig.

14. a. cornariana

ff. Voorvleugels zonder parelmoerglanzende banden .

14. schalleriana

A. I. p. 193

c. Voorvleugels zeer flauw paars getint, achterrand bij

beide seksen zonder donkere lijnen. Middenband meestal

aanwezig, onderaan franjewaarts vervloeid, tegen den

voorrand met een duidelijke bruine vlek beginnend.

Punthelft der achtervleugels bij het $ vuilbleek oranje,

zonder netwerk, bij den (ƒ vuilwit . . 2. a. decretana

E. IV. p. 195

B. Voorvleugels kort met vrij duidelijke punt en ongebogen

achterrand, geen blinkende dwarslijnen, een streep langs

den achterrand bruin.

a. Wolkige teekcning en voorrandsvlekken, somtijds

tot den binnenrand toe, bruin. Geen netwerk, achter-

vleugels donkergrijs 24. locfiingiana

aa. Met netwerk en een gebogen dunne dwarslijn, die

onderaan in een vlekje boven den binnenrand uit-

loopt, bruin. Grondkleur zeer lichtgeel, achtervleu-

gels bleekgeel 24. a. forskaleaïia

D. Voorvleugels donker olijfkleurig geel met zvvartgrijs net-

werk en meerdere violet-loodkleurige lijnen. Wortelveld,

breede middenband en voorrandsvlek meer of minder

uitgebreid blauwgrijs 30. a. aeriferana

II. B. p. 225

I. Kop grijsgeel, middenband weinig schuin, daarvoor een
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breede en daarachter een smalle, grijze, donkergegolfde

band. Wortel veld donkerder 3 a. pasivana

2. Kop grijs, middenband schuin, van het wortelveld alleen

de buitenzijde, en deze meestal niet geheel, donkerder,

a. Grondkleur tusschen wortelveld en middenband niet

lichter dan daarachter

b. 22 —24 mM 3. wahlbomiana

bb. 16--17 mM 3. b. iiicertana

aa. Grondkleur tusschen wortelveld en middenband

blauwachtig wit, lichter dan daarachter ....
3. c. chrysantheana

p. 256
Î. Voorvleugels grijs, tegen de punt roodachtig,

a. Schedel ros. A en B als vroeger.

ß. Schedel grijs 3 a. sylvestrana

2. a. bb. c. d. e. p. 262

f. Wortelveld met witte, zwart gestippelde, voorrandsvlek

en middenstreep 4. corticajta

ff. Wortelveld zonder wit 4. a. capreana

cc. p. 263

d. Donker gedeelte der voorvleugels zwart, blauwachtig wit

gemengd, achtervleugels donkergrijs of wit met donkere

achterzijde met witachtige franje . . . . 12. sellana

(oblo7igana)

dd. Donker gedeelte der voorvleugels bruin, grijs, wit en

geelachtig gemengd, achtervleugels veel gelijkmatiger

bruingrijs, met geelwitte franje . . . 12.3.. gentiana

aaa. p. 264

b. Voorvleugels geheel donkerbruin, zwartbruin gevlekt,

met eenige leemgele bestuiving, in het franjeveld roest-

achtig 14. fuligana

bb. Voorvleugels met leemgele kleur in het midden van den

binnenrand, somtijds een groote vierkante leemgele vlek

aldaar. In het franjeveld geen roestkleur

14. a. nigricostana

p. 264

III. Wortelhelft der voorvleugels groengeel, tweede helft

lichtbruin 16. klusriana
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p. 280

III. Voorvleu_<^els met roomkleurige strepen, de tweede met

bruingrijze vlek in het midden. Middenband franjewaarts

scherp begrensd 3- arteniisiana

A. vóór I. p. 312

0. Binnenrandsvlek mat glanzend grauw, dicht donker ge-

golfd. Palpen langer dan bij de volgende soorten

47. a. turbidana

II. B. p. 388

1. Voorrandshelft der voorvleugels bleek geelbruin met

zwarte stippen of lichtgrijs aan den voorrand. Daar-

onder tot de witte langslijn bruin tot zwartbruin.

12. geminana

(biarcuna)

2. Voorrandshelft der voorvleugels krijtwit bestoven aan

den voorrand, daaronder leemkleurig . 12. a. inornatana

Vóór I. p. 415

Behalve Luffia 5. a, waarvan bij de eenige inlandsche

soort alleen ongevleugelde QÇ bekend zijn, onderschei-

den zij zich als volgt :

k. 1. mm. nn. p. 421

X. Eindlid der palpen langer dan lid 2, sterk gebogen, niet

spits; kleur der vleugels als dor riet . 85. a. Limnaecia

XX. Eindlid der palpen korter dan lid 2.

o. enz.

ii. k. 1. m. n. 00. pp. p. 431—432

q. Eindlid der palpen minder gebogen, middenlid vast

beschubd 51. Xystophora

qq. Eindlid der palpen meer gebogen, middenlid losser

beschubd 5i.a. Sitotroga

ff p. 434

ggg. Palpen ongebaard, zoo lang als kop en thorax, eindlid

nauwelijks te zien, vooruitstaand. Middenlid met breede

samengedrukte beschubbing. Achtervleugels zeer spits

met gelijkmatig afgeronden rand . . . 61. a. Âplota
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P- 447
A. Kophaar bleek okergeel. Voorvleugels met vele lichte

vlekjes i. pseudobomby cella

(tubolosa)

B. Kophaar bruingrijs. Voorvleugels bijna ongeteekend.

2. gïienei

2. p. 456

a. Achtervleugels zvvartgrijs met sterken kopergloed, franje

zwartgrijs. Ader 2 met den steel van 3 en 4 uit één

punt 2. femiginella

aa. Achtervleugels lichtgrijs met lichtere franje, tegen den

staarthoek wit. Ader 2 gescheiden van den steel van

3 en 4 . . . , 2. a. lombar dica

P- 456

c. Kophaar donker okergeel. Voorvleugels grijsbruin, glan-

zend, besprenkeld met donkere en lichte schubben, met

bleekgele voorrandshaakjes. Ader 5 en 6 der achter-

vleugels ongesteeld. . . .... 5. triincicolella

II. p. 486

c. Voorvleugels donker bruingrijs, met zeer lichte, bleek-

gele punten bestrooid. Sprieten bruinwit, aan de basis

zeer lichtbruin geringd. Kophaar licht grijsbruin .

5. pilulella

IL Voorvleugels ongeteekend, glanzend.

A. Voorvleugels roodbruin 14. a. rufe Ila

B. Voorvleugels wit, grijs of geel.

1. Voorvleugels met sterke messingglans.

a. Kophaar sneeuwwit. . . .15- arceiUhina

aa. Kophaar geel 15. a. certella

2. Voorvleugels matglanzend.

a. Bleekgeel, kophaar geel, sprietwortel wit

16. ilhmtinatella

aa. Iets bruinachtig zilvergrijs, kophaar geel,

sprietwortel geel. . . . 16. a. glabratella

aaa. Loodgrijs, kophaar bruingrijs, sprietwortel

wit 16. b. laevigatella

P 555

I. Grondkleur der voorvleugels eenkleurig geelwit, bespren-
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keling en teekening lichtbruin. Franje gedeeld tot bijna

aan de punt. Donkere middenband gebogen. Achter-

rand gebogen i.a. arnicella

II. Grondkleur der voorvleugels wit, besprenkeling en teeke-

ning bruingrijs. Donkere middenband ongebogen, schuin,

evenzoo een donker, naar de helft van den middenband

gericht streepje op een derde van den binnenrand,

een driekant iets heiderder vlekje op den binnenrand

insluitend. Achterrand in het midden ongebogen.

I. b. Valerie Ila

III. Grondkleur der voorvleugels bruin of grijs, bcsprenke-

ling en teekening lichter of donkerder bruin, de binnen-

rand wit, of witachtig gevlekt.

A. Franje der voorvleugels niet donkerder, hun achter-

randsderde weinig lichter dan het overige. Binnen-

rand licht gevlekt, de voorrand met donkere vlekjes,

achterrand gebogen.

1. Voorvleugels drie maal zoo lang als breed, op de

helft van den binnenrand een licht driehoekje,

tweede helft van den voorrand met 3 of 4

donkere vlekjes 2. pygmaeana

2. Voorvleugels vier maal zoo lang als breed, op

den binnenrand een vierkant, bruin, aan weers-

zijden wit afgezet vlekje, aan den voorrand 3 of

4, niet altijd duidelijke vlekjes . 3. a. granitella

B. Franje der grauwbruine, tegen den achterrand merk-

baar lichtere en grijsgekleurde voorvleugels, zeer

donkerbruin, binnenrand met een helderwit, donker

gestippeld vlekje, voorrand met één donker vlekje

bij de punt. Achterrand ongebogen . 3. assectella

P. 573

ecce. Voorvleugels donker stofgrijs, donkerder gesprenkeld,

langs den voorrand met grauwbruine vlekjes, met een

zeer onduidelijke grijswitte stip op de dwarsader, zonder

zwartgrijs wolkje tusschen deze en de beide, veelal tot

een gebogen streepje ineengevloeide stippen op een

derde 15. a. granulosella

(zephyrella)
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p. 604

lil. Voorvleugels met vaalzwarte voor- en lichtgrijze binnen-

helft, langs den achterrand zwart gestippeld. Achterlijf

eidooiergeel 3- àipunctella

5. funiatella wordt 5. oppletella p. 621

p. 621

bb. Voorvleugels met koolzwarte vlek aan den voorrands-

wortel.

c. 15 —I57s "^^- Voorvleugels weinig smaller dande

achtervleugels. Bruingrijs tot geelgrijs met dikke

zwarte stippen. Lid 2 der palpen zwart met fijn

witten bovenrand 8. rhombella

cc. 18 —20 mM. Voorvleugels duidelijk smaller dan de

achtervleugels, groenachtig grijsgeel met fijne stip-

pen. Lid 2 der palpen aan de buitenzijde bruin-

grauw 8. a. hippopha'élla

bb. P- 622

d. Idem.

dd. Voorvleugels bruingrijs, achteraan donkerder, met twee

lichte tegenvlekken, in en boven den staarthoek. Verder

hier en daar eenige witte beschubbing, en met de

gewone stippen, de onderste der beide eersten iets

meer buitenwaarts dan de bovenste . 13. a. sitppeliella

ddd. Als vroeger dd.

dddd. Voorvleugels krijtwit met vier donkergrijze voorrands-

vlekken en zulke bestuiving. De gewone stippen dik

en zwart 15 a. electella

p. 623

2. Ader 6 en 7 der voorvleugels gescheiden, sprieten

minstens zoo lang als twee derden des vleugels. Voor-

vleugels lang en spits.

a. 17 —18 mM. Lichtgrijs zonder dwarslijnen of grijs-

bruin tot zwart met grijswitte of roodgrijze dwars-

lijn in den staarthoek, deze in het midden gebroken.

Een schuin lijntje bij den voorrandswortel en de

dikke midden- en randpunten zwart, niet scherp.

Sprieten zoo lang als twee derden van den vleugel

17. solute Ila
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aa. 15—16 mM. Lichtgrijs, drie donkere dwarsstrepen

en een vlek op den achterrand, vóór de groote

grijswitte stippen tegen den donkeren franjewortel,

licht bruingrijs tot bruin. Dwarslijn in den staart-

hoek in het bovenste derde gebroken. Sprieten zoo

lang als drie vierden van den vleugel

17. a . longicornis

(virgella)

B. I. a. b. c. p. 623
d. 15 —16 mM. Voorvleugels gelijkmatig donker bestoven,

met een spoor van koperglans .... 18. terrella

dd. 13 —15 mM. Voorvleugels wolkachtig of streperig donker

bestoven, zonder koperglans . . . 18. a. decrepidella

bb. c. dd. ee. p. 626
f. Voorvleugels vrij breed met schuine tegenvlekken, wortel-

helft onduidelijk geteekend . ... 37. maaihferella

ff. Voorvleugels smaller en korter met vrij rechte tegen-

vlekken, wortelhelft scherper geteekend

37. a . seniidecandrella

p. 685

I. Achtervleugels met korte punt en op ader 4 rond ge-

bogen achterrand, de franje aan den staarthoek zoo

lang als de breedte van den vleugel in cel 3 (fig. 404a).

18—19 mM.
A. Lid 2 der palpen naar boven tot het dubbele ver-

breed, voorvleugels naar achteren iets verbreed,

grijsgeel, in alle cellen bruingrijs bestoven, ten deele

met zwarte langslijnen. Op de dwarsader een scherp

zwarte, licht geringde vlek ... i. palustrella

B. Lid 2 der palpen naar boven verbreed, doch niet

tot het dubbele, voorvleugels naar achteren niet

verbreed, leemgeel met bruingrijs bestoven binnen-

randshelft. Stip in de vouw op de dwarsader scherp

zwart, niet licht geringd . . . . i. a. divisella

p. 686

3. Voorvleugels lichtgrijs met vier zwarte stippen, twee in

de vouw, waarvan een bij den wortel en een bijna op

de helft, twee op het midden van den vleugel, waarvan



NEDERLANDSCHEMICROLEPIDOPTERA III

een iets boven de vouw en een tusschen de laatste en

den achterrand 6. tetragonella

p. 691

A. Ader 6—8 der voorvleugels gesteeld, ader 6 der achter-

vleugels aanwezig. Voorvleugels aardbruin met oranje

binnenrandswortel en dvvarslijn of stippen. . 3. bifractella

B. Ader 7 en 8 der voorvleugels gesteeld, ader 6 der

achtervleugels ontbrekend.

I en II als vroeger.

I. A. I. aa. P- 7^7

b. Voorvleugels zwart met goudgele teekening ....
. 4. aiigustella

bb. Voorvleugels zwart met witte teekening . 4. a. hictiiosella

p. 740-741

I. Voorvleugels eenkleurig donker, min of meer glanzend,

soms met enkele lichtere of witte smallere haarvormige

schubben bestrooid.

B.

3. Voorvleugels zwart, vrij dot, met witte schubben be-

strooid 5. a. insperselia

P- 741

II. A. Voorvleugels ruim of even zoo breed als de achter-

vleugels met duidelijk gebogen achterrand, 12 —15 mM.
1. Voorvleugels olijfkleurig grauwbruin, vrij dof, met

smalle leemgele schubben, soms zeer rijkelijk, be-

strooid; een fijne langslijn uit den wortel tot een

derde en drie hoekige vlekken der binnenrandhelft

geelwit 6. clienopodiella

2. Voorvleugels bronskleurig bruin met bruinen gloed,

glanzend. Enkele lange smalle gele schubben. Op
het midden der tweede helft een ronde witte stip,

in de vouw een witte langslijn . 6. a. knochella

I. A. p. 764 —765

2 ,, witte" veranderen in ,, lichte".

aa. bb. c.

d. Voor en middenschenen en dijen zwartbruin tot zwart.

e. Het midden van den voorvleugelvoorrand wit, meestal
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sterk zwart gestippeld, voor- en middentarsen grijs-

wit 4. roscipeuiiella

ee. Het midden van den voorvleugelvoorrand geel, meestal

duidelijk zwart gestippeld, voor- en middentarsen

wit i.b, azaleella

3. Voorvleugels heldergeel met purperroode bestuiving,

welke den binnenrand tot de vouw en een groote voor-

randsvlek vrij laat i.a. rhodÌ7iella

2. a. b. cc. p. 794
ddd. Voorvleugels donker, (ƒ bruingrijs, Ç okerkleurig leem-

geel, 13 —14 mM. Zak pistoolvormig, overdwars geribd,

donkerbruin, op Vaccinium vitis idaea . 8. a. vitisella

aa. bb. cc. d. p. 795
e. Voorvleugels leemachtig geelbruin . . 14. a. binderdia

ee. Voorvleugels grauwbruin tot zwartbruin . i\. fuscedinella

IV. A. i.a. b. p. 796
c. Kleur helder geelbruin, tegen den binnenrand helder

bruingeel 20. büineatella

cc. Kleur donker olijfbruin, tegen den binnenrand bleek-

grijsbruin 20. a. saUiratella

VI p. 797
2. Voorvleugels zonder omgebogen punt, licht glanzend

grijsgeel, dun oker- of grauwbruin bestoven, met een

zwartgrijs streepje in de vouw en soms een dergelijk

vlekje op de dwarsader. Een onbeschubd, geribd, hoornig,

met korte doorntjes bezet plaatje op den eersten achter-

lijfsring. Sprietschaft tot hoogstens een derde grof be-

haard 27. a. clypeiferella

VIII. A. 2.a. bb. p. 799 —800

ecc. Voorvleugels helder okergeel, tegen den wortel bleeker.

Voorrand breed helderwit, verdere teekening ondui-

delijk 34. a. lineala

IX p. 802

A. Voorvleugelfranje aan de punt breed donker. Zak met

kleine schelpvormige aanhangsels, buikig verdikt. 9—10

mM 43. a. betulella
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B. Voorvleugelfranje aan de uiterste punt wit.

1. Matvvit, 15 —16 mM. Zak met groote schelpvormige

aanhangsels, buikig verdikt. . . . 42. palliatella

2. Glanzend wit, 12 —14 mM. Zak met kleine schelp-

vormige aanhangsels, niet buikig verdikt ....
43. ibipennella

I. A. I. aa. p. 853

b. Kop, thorax en vleugelwortel donkergrijs

3. subbistrigella

bb. Kop, thorax en vleugelwortel scherp begrensd wit .

3. a. propiiiquella

C. I, p. 874
a. 7 —9 mM. Dwarslijn bij den c/" heldergrijs ; bij het Ç

wit, stomp gebroken tegen den achterrand . 12. mgrella

aa. 6 —7 mM. Dwarslijn bij den cf wit; bij het Ç wit, recht

of tegen den wortel gebroken . . . 12. a. exactella

p. 897

III. Voorvleugels bronskleurig bruin, aan den wortel en tegen

den achterrand donkerder .... 4. aiigusticolella

e. fff. p. 904

g. Spits der langsstreep met het eerste binnenrandstreepje

niet ineengevloeid 18. pornifoliella

(bla near de Ila)

gg. Spits der langsstreep met het eerste binnenrandsstreepje

ineengevloeid 18. a. eoneomitelia

ee. f.

g. Deelingslijn der franje wortelwaarts zonder purper- of

groenzilveren afzetting. Voorvleugels donker geelgoud,

de helderwitte teekening alleen wortelwaarts weinig don-

ker afgezet.

h. Eerste paar randvlekjes weinig schuinsloopend, kop-

haren wit met enkele gele .... 19. cavella

hh. Eerste paar randvlekjes duidelijk schuinsloopend,

kopharen blond met enkele lichtere . 19. a. diibitella

aa. p, 907
b. Voorvleugels helderwit, met goudbruine, scherp zwart

gerande dwarsbanden. Zwarte deelingslijn der franje tot
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onderaan zeer scherp. Aan den vleugelwortel eenige

zwarte stippen.

c. Eerste dwarsband der voorvleugels stomp gebroken,

haar bovenhelft niet puntig verlengd tot de tweede.

Achter de zwarte punten aan den wortel een ge-

broken, soms afgebroken zwarte lijn . 38. sylvella

cc. Eerste dwarsband der voorvleugels scherp gebroken,

haar bovenhelft puntig verlengd tot de tweede.

Geen zwarte lijn achter de zwarte punten aan den

wortel 38. a. genicidella

p. 967

A. Kophaar geelachtig, in het midden bruin

. I. iiJimiindella

B. Kophaar zwart 2. atriß-ontella

bb. c. dd. ee. f. p. 973

g. Oogdeksels wit. Kophaar bij den (ƒ geelachtig, bij het

Ç okergeel 22. betulicola

gg- Oogdeksels geelachtig. Kophaar bij beide seksen oker-

geel . . . 22. a. distiiiguenda

II. A. p. 974
2. Voorvleugels met één, dikwijls in het midden afgebroken,

witten of geel acht igen dwarsband, etc.

aa. p. 974—975
bbb. Wortel der voorvleugels iets glanzend geel, aan den

binnenrand verbonden met een dergelijken volledigen

dwarsband tot het midden, daarachter twee geelwitte

tegenvlekken. Kophaar zwart, oogdeksels glanzend geel-

wit 37- a. dtxentella

p. 1012

III. Voorvleugels ongespleten 5. Agdistis

p. 1054

III, Voorvleugels niet ten volle tot de helft gespleten, lobben

smaller dan de franje, doch breeder dan bij de andere

soorten. Voorvleugels wit, grijs bestoven, eerste lob met

een grijs vlekje in de franje aan den voorrand, juist

boven het meestal in twee stippen gedeelde grijze streepje

tegen de spleet. Zwarte stip in de punt Tweede lob
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met drie zwarte stippen aan het laatste vierde van haren

binnenrand x'l o. galactodactyla

I. A. I. p. 1063

a. Schouderdeksels en voorvleugelwortel purper- of staal-

blauw I. caltJiella

aa. Schouderdeksels en voorvleugelwortel eenkleurig met

het ' overige i . a. isobasella

I. C. Voorvleugels purperkleurig met twee gouden dwars-

strepen, kophaar roest- of okergeel . 3. a. aureatella

3. a, p. 30

Scoparla pliaeoleiica Z. L. E. I, 506, f. 13; H. S. 204;

Hein. 37 ; Snellen, T. v. E. XL, p. 327, pi. 12. f. 7 ; T. v. E.

XLVl, p. 254; Staint. Man. II, p. 162; Knaggs. Ent. Monthl.

Mag. V, pi. i, f 10, pi. 12, f. 7, $; St. 960.

18—19 mM. ($).

Zeer kenbaar door de afwijkende richting van de tweede

dwarslijn. Middenteeken alleen vóór duidelijk, niet duidelijk

gesloten, vrij helder wit gevuld.

Grondkleur iets grijsachtig wit, teekening vrij grof bruin-

achtig zwartgrijs afgezet. Wortelveld met donkerder wortel-

helft, aan den binnenrand breeder, begrensd door een schuine

rij van drie of vier zwarte stippen.

Eerste dwarslijn tot ader i schuin, tweemaal gegolfd, dan

recht. Achter haar een in het midden breedere donkere

bestuiving.

Middenveld aan den voorrand het tweede en derde vierde,

aan den binnenrand het middelste derde beslannd.

Tweede dwarslijn fijn, vrij helder wit. Franjeveld zwart-

grijs, nauwelijks half zoo breed als het middenveld.

De golflijn raakt in het midden bijna de tweede dwarslijn.

Franjelijn met vrij duidelijke zwarte stippen, franje wit.

Achtervleugels grijs.

Juli —Augustus In duinstreken enkele malen gevangen.

18. a. p. 56

Botys (St. Pione d) f nivalis Hb. 147, Tr. VII, 95,X, 3, 20;

F. R. p. 10, t. 6, 3, p. 211, t. 75, i; DUP. VIII, p. 244,

pi. 219, 3; Gn. 396; Helm. 77; Snellen II, p. 1073 ; St. 1146.

20--25 mM.
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De kleur herinnert aan silacealis Q.n ferrugalis, dç.v\e\xgç.\s

zijn breeder, vrijwel als bij prunalis. Van silacealis onder-

scheiden door donkere streepjes aan den voorvleugelvoor-

rand aan de bovenzijde, van fer^'ugalis door duikelijker

teekening. Palpen onderaan vuilwit, verder donker, bruin-

achtig grijs. Sprieten bruingrijs.

Achterrand der voorvleugels merkbaar langer dan de helft

van den binnenrand, gebogen, vooral onderaan, en weinig

schuin.

Grondkleur als kop en thorax bleek leemgeel, bij inland-

sche exemplaren sterk okerkleurig leembruin bestoven, vooral

als een breede streep eerst op, dan onder den voorrand en

op het achterrandsvierde
; minder, maar grover, ook in het

middenveld achter de gewone vlekken. Deze zijn groot,

duidelijk, regelmatig gevormd, donkergrijs gevuld, iets don-

kerder gerand.

De eerste dwarslijn is gegolfd, met schuine boven en

bijna rechtstandige onderhelft, de tweede begint op vier

vijfden van den voorrand, maakt een groote, fijn getande

bocht om de niervlek, waarvan zij even ver blijft als van

den achterrand, treedt langs ader 2 naar binnen tot juist

onder genoemde vlek en is vervolgens steil, met een tand

in cel ib. Zij is franjewaarts geheel licht afgezet door de

grondkleur, die vooral achter de getande bocht haar beloop

juist volgt.

Achtervleugels grijs met donkere middenvlek en booglijn.

Franjelijn geheel met fijne donkere stippen, de franje der

voorvleugels bij de inlandsche exemplaren grijs, met twee

donkere deèlingslijnen, die der achtervleugels grauwgeel met

grijze deelingslijn.

Achterlijfsrug grijs. Onderzijde grijsgeel, bestuiving der

niervlek, een gedeelde middenvlek der achtervleugels en een

booglijn donkergrijs. Langwerpige stipjes langs de geheele

franjelijn zwart.

Juni, Juli.

Rups groengeel met donkere ruglijn. Kop bruin, zwart

geteekend, halsschild met zwarte vlek. In Juni op Salvia

pratensis.

Maastricht en Valkenburg (Mau rissen).
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2. p. 88

Chilo cìcatricellus Hb. 455; Tr. X, 3, i6t ; F. R. 31, t. 18,

2; H. S. IV., p. 51; Stt. Man. II, 186; Z. Cramb. 8; Hein.

113; Leech Pyr. t. 7, f. 3; Meyr. 397; Snellen II, p. 87,

noot; T. V. E. L, p. 23; strigellus Tr. XI, 2, 267; treitsch-

keclla Frr. 138; St. 161.

cf 25—41, $ 31—35 mM.
Palpen korter en breeder dan bij phragrnitellus, voorvleu-

gels aan den wortel smaller, bij den man met stompere, bij

het Ç met rechthoekige punt.

Kleur van alles beenkleurig grijs, soms donker bestoven,

voorvleugels met smallere of breedere langsstrepen, voor-

rand meest duidelijk begrensd licht. In het midden eenige

lichtere vlekjes en stippen. Tweede dwarslijn licht, beider-

zijds door donkere stippen afgezet.

Bij den cf is alles duidelijker dan bij het Ç.

Achtervleugels wit, tegen achterrand en langs de aderen

soms grijze bestuiving.

Juni —Juli.

Rups onder in den stengel van Scirpus lacustris.

Alleen te Numausdorp gevangen (xA. DULFER).

14. a. p. 105

Crambus myelins Hb. iJ; H. S. IV, p. 64; Z. Cramb. 29;

Hein. 133; Snellen II, p. 1074; T. v. E. XL, p. 330; Leech

Pyr. t. 9, f . 2 ; Meyr. 392; Fern, cramb. 46, t. 2, f. 7;

concliellus Fr. IX, i, 97 ; DUP. X, 271, 5. b. p. 91 ; Hercyjiiae

Hein. Bresl. e. Z. 1854, 3 (ab.); St. 'èj.

25 —26 mM.
Palpen wit met breede bruine langsstreep aan de buiten-

zijde. Schedel wit, thorax wit, schouderdeksels bruin. Sprie-

ten bruingrijs.

Voorvleugels als bij pinelhis gevormd, doch onder de punt

een zweem van intrekking. Groudkleur iets donkerder dan

bii pinellus, op dezelfde wijze verduisterd.

Het eerste gedeelte van de witte langsstreep heeft een

zeer spitse punt en schuinen achterrand, is ook smaller dan

bij pinellus. Het tweede gedeelte is evenals bij de verwante

soort veranderlijk van breedte en vorm ; daarachter vindt
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men halverwege den achterrand, of dichter daarbij, een

helderwitte dwarsHjn, even lang als het tweede gedeelte

breed is, recht of iets gebogen.

Het flauwe bleeke d warslijntje, dat bij pinelhis meestal van

den voorrand om het tweede witte gedeelte tot aan den

achterrand loopt, doch niet altijd zoover te vervolgen is,

kan ik bij geen mijner exemplaren van myellus vinden.

Binnenrand aan den wortel en somtijds in het midden

fijn wit, een enkele maal iets breeder.

Franjelijn iets gegolfd, met zwarte driehoekjes, bovenaan wit.

Franje glanzend, met donkere deelingslijn, en drie witte

dwarsstreepjes onder de punt.

Achtervleugels grijs, onder iets lichter met het begin van

een flauwe donkere booglijn.

Voorvleugels onder donkergrijs, achterrand en einde voor-

rand grijsgeel.

Juli.

Rups bruin met zwarten kop, onder mos.

In Limburg en Gelderland.

Deze soort is bij Nijmegen geen zeldzaamheid. De vlieg-

tijd begint later en eindigt vroeger dan van piiiellus; mijn

exemplaren zijn alle in Juli gevangen, terwijl pinellus reeds

in Juni en nog in Augustus voorkomt. Zoowel de breedte

van het middelste gedeelte van de witte streep als de schuine

stand van het achterste gedeelte daarvan is zeer verschillend,

doch bij geen mijner exemplaren zooals bij speciilalis Hb.

beschreven.

6. a. p. 134

Nephopteryx (St. Dioryctria) splendidella H. S. 43, IV, p. 79;

Rag. Monthl. Mag. XXIV, p. 224; MON. i, p. 195; Meyr.

369; decuriella DuP. Ann. s. Fr. 1832, p. 300, t. 10, f. i —8;

abietella DuP. X, p. 237, t. 281, f. 4b (nec. 4a); Snellen II,

p. 133; sylvestrella Rtzb. Forst. Ins. p. 243 (pr. p.); RaG.

Monthl. Mag. XXII, p. 52; St. 698.

28—32 mM.
De eerste dwarslijn is wortelwaarts door een meer rood-

bruine en iets breedere vlek begrensd dan bij abietella^ deze

bereikt den voorrand niet, wat bij abietella wel het geval

zou zijn, doch bij mijn exemplaren zeker niet het geval is.
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De tweede dwarslijn begint aan den voorrand rechter en

is minder getand, de witte middenvlek is vierkant, breeder,

en franjewaarts tot aan den voorrand zwart begrensd, wat

abietclla nooit heeft.

Rups onder de schors van sparren, roodwit, groendoor-

schijnend, terwijl die van abietella in de sparappels leeft.

Het soortrecht schijnt mij toe nog niet afdoende bewezen

te zijn; allerlei overgangen naar abietella komen voor, en

de twee soorten vliegen op denzelfden tijd en plaats.

Bij Nijmegen niet bijzonder zeldzaam door mij gevangen.

8. a. p. 135

Nephopteryx (St. Salebria) obdiictella Z. Is. 1839, p. 179;

1846, p. 774; F. R. p. 250, t. 85; DuP. Suppl. IV, 87, i;

H. S. IV, p. 75; Hein. 158; South Entom. 1890, p. 334,

t. 3, f. 8 ; Rag. Mon. I, 372 ; SNELLENT. v. E. XXXII, p. 37 ;

dilutella, DuP. X, 279, f. 3; origanella, SCHLAEG. Ber. p. 133;

St. 629.

26 —28 mM.
Donker kaneelbruin, aan wortel en langs binnenrand geel-

bruin, zonder begrenzing. Voorrand eerst haarfijn, dan tot

vier vijfden breeder, geelbruin, min of meer wit bestoven.

Aderbeloop onscherp ijzergrauw.

Dwarslijnen fijn, helderwit, uit min of meer verbonden

langslijntjes bestaande, de eerste gebogen, schuin, en boven

ader 5 onduidelijk, middenvlek dubbel, bruin, met eenige

grijswitte bestuiving er om, welke tot op den binnenrand

der middencel reikt.

Achterrand met zwartgrijze stippen en grijswitte bestuiving.

Mannelijke bijpalpen met een lang pluimpje.

Juli —Augustus.

Rups tusschen bijeengesponnen eindscheuten van Mentha,

einde Mei volwassen. Alleen uit Limburg vermeld.

3-a. p. 142

Myelois (St. Acrobasis) sodalella Z. Is. 1848, p. 61$;

H. S. IV, p. 100; Hein. 176; Rag. Mon. I, p. 116, t. 22,

f. 5; Meyr. 382; consociella var. SNELLENII, p. 141; St. 740.

22 —24'/2 mM.
Deze door Snellen als een afwijking van consociella be-
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schouwde soort is herkenbaar aan de roode afzetting van

de eerste dvvarsHjn, welke bij consociella zwart is, de tot den

voorraad doorloopende geelachtige driehoek daarachter, welke

bij consociella nooit zoover komt, de roode voorschenen welke

bij de andere soort grijs zijn en bij den man aan den klei-

neren tand aan den sprietwortel en het ontbrekende zwarte

lijntje aan de onderzijde van den vleugelwortel. Daarenboven

is sodalella duidelijk grooter.

Bij mijn exemplaren gaat de geelachtige driehoek nooit

geheel tot den voorrand, en zijn de zekere exemplaren

consociella even groot als voor sodalella wordt opgegeven.

Verder zijn van alle verschilpunten alle mogelijke overgangen

te vinden.

Slechts één exemplaar meen ik zeker als sodalella te her-

kennen, wanneer dit werkelijk een afzonderlijke soort is.

2. p. 150

Eiisophera polyxenella MILL. = Eiizophera fuliginosella

Hein. 192; polyxenella MiLL. Rev. & Mag. 1871 —2, p. 63;

Ie. 135, f. 2 —3; Snellen T. V. E. XXXll, p. 39; XL, p, 331 ;

Rag. Mon. II, t. 47, f. 23 (ined.); St. 463.

15V2-18 mM.
Palpen buitenzijde zwartbruin, eindlid veel korter dan bij

pingnis, sprieten bruin, kop en thorax geelbruin, als berookt.

Voorvleugels geelbruin, tot twee derden bedekt door een

dichte dofzwarte bestuiving, die zich van even voorbij den

wortel uitstrekt tot de dwarsader, doch het ondereinde van

de zwarte schaduvvlijn vrij laat. Tweede dwarslijn gewoon,

in het midden een groote bocht, tusschen twee stompe

tanden, wortehvaarts afgezet door een vrij scherpe, iets ge-

tande zwarte lijn, franjewaarts door een onderaan versmalde

schaduw, welke den met zwarte stippen of streepjes getee-

kenden achtcrrand niet bereikt.

Franje, achtervleugels en onderzijde ongeteekend bruingrijs.

Juli.

Enkele malen in N. -Brabant en Gelderland gevangen.

4. p. 161

Homoeosonia cretacella ROESSLERVerz. p. 179 (279); SNELLEN

T. V. E. XXXII, p. 42 ; XL, p. 332 ; Bentinck T. v. E. LXIX,



NEÜERLANDSCHEMICROLEPIDÜPTERA. 121

p. XXXVII; Meyr. 377; Rag. Mon. II, t. 33, f. 14 (ined);

nebuleLla var. Hein. 197; senecioiiis Vaughan Monthl. Mag.

VII, p. 131; Leech Pyr. t. ii, f . 2 ; South Entom. 1890,

302; delineata LuCAS Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII, p. 266,

St. 239.

13Y3 —19 mM.
Ader 4 en 5 der voorvleugels altijd gesteeld. De zwarte

stippen zijn grover dan bij nimbella, wat de eerste rij betreft,

de tweede rij vormt meer een volledige en zeer schuine lijn.

De stand der stippen bij den wortel is bij nimbclla meestal,

doch niet altijd, zoo, dat de middelste verder naar achteren

staat, terwijl bij cretacella deze vrijwel recht boven de onderste

staat. De staarthoek is meer afgerond bij cretacella.

Verder zijn de voorvleugels onzuiver bleekgeel, leemkleurig,

de voorrand is scherp afgescheiden wit bestoven. Achter-

vleugels grijs, hun achterrand mist vóór de franjelijn de zeer

sterke verdonkering van nimbella.

Juni.

Rups op Senecio jacobaea. Alleen in de duinstreken

gevangen.

Deze soort werd vroeger met nimbclla verward, de ver-

schillen zijn later door SNELLEN in de bovengenoemde artikelen

uiteengezet. Echter blijft het m. i. nog de vraag of nu alles

in dit geslacht volledig bekend is. Het kan zijn, dat er nog

meer soorten blijken te bestaan, immers is het zeer vreemd,

dat nimbella ader 5 der voorvleugels of gesteeld met 4 of

ontbrekend kan hebben. Het zou ook kunnen zijn, dat de

teekening meer varieert dan tot nu toe is aangenomen en

een gedeelte van nimbella naar cretacella moet verhuizen.

Alleen met een groot materiaal en meerdere kvveekproeven

zal dit uit te maken zijn.

Te Overveen gevangen Juli —Augustus 1926 (G. A. Graaf

Bentinck).

3. p. 161

Homoeosoma nebulella (S.V.) Hb. 157; Zk. Germ, Mag. Ill,

173; Tr. IX, I, 169; Z. Is. 1839, p. 178; 1848, p. 600; H. S.

IV, p. 106; Hein. 196; Leech Pyr. t. 10, f. 14; Snellen T. v.E.

XXXII, p. 40; Meyr lyj; v. maritima Tgstr. n. Gat.; St. 240.

23 —25 mM.
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Zeer kenbaar door de meerdere grootte. Palpen aan den

wortel lichtgrijs, lid 3 langer dan de helft van lid 2.

Voorvleugels zeer licht, bleek geelachtig grijs, met iets

rooden tint, waardoor de grijswitte voorrandsbestuiving wei-

nig afsteekt.

De teekening bestaat uit de gewone punten. Van de

stippen bij den wortel is de middelste verder achterwaarts

geplaatst dan bij nimbclla. Ook zijn de vleugels smaller.

Achtervleugels zeer licht, zeer dun beschubd.

Mei —Augustus.

Rups op Tanacetum vulgare, verpopt in het voorjaar.

5. p. 161

Homoeosoma sinuella F. E. S. III, 2, 308 ; Z. Is. 1847, P- 7^9\

1848, p. 604; H. S. IV, p. 108; Hein. 199; Leech Pyr. t. 10,

f. 1 1 ; Meyr. i'ja ; Snellen II, p. 1 59, noot ; Bentinck T. v. E.

LXIX, p. XXXVII
;

gemina Hw. 497 ; Wd. 1475 ; elongella Hb.

174; Tr. IX, I, 202 ; DUP. X, 282, 3, p. 245 ;
favella DUP. X'

284, 6, p. 291 ; St. 232.

15V2—16 mM.
Voorvleugels leemgeel met twee donkerolijfbruine banden

en breed olijfbruin langs den achterrand. De eerste band is

eigenlijk de begrenzing van de vrijwel onzichtbare eerste

dwarslijn, staat iets voor het midden, en is aan den voor-

rand breeder, niet scherp begrensd, in het midden stomp

buitenwaarts gebroken. De tweede band is aan den voorrand

nog meer verbreed, en aan de achterzijde begrensd door de

vrij dikke, geelachtige, bijna rechte tweede dwarslijn, waar-

achter weder het franjeveld donker is. Soms zijn twee punten

onduidelijk te zien op de dwarsader, achter den tweeden band.

Franje roodachtig grijs, achtervleugels vrij donker grijs

met lichte franje. Kop en thorax geelachtig, palpen met

donkere punt.

Te Overveen gevangen (G. A. Graaf BentinCK) en later

te Noordwijk a/Z. (P. TUTEIN Nolthenius).

2. p. 163

Ephestia caiUella Wlk. List XXVII, p. 73 (1863); Hmps.

Ind. Moths IV, 66, f. 44; Rag. Mon. II, t. 34, f. 23 (ined.);

defectella Wlk. List. XXX, 962 ; desneiella Wlk. List. XXXV,
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1719; cahiritella Z. Stett. e. Z. 1867, p. 384; Tr. E. S. 1867,

p. 466, t. 24, f. 7; Snellen T. v.E. XXXII, 201 ; South Entom.

1890, 304, t. 4, f. 12; Meyr. 373; passulella Barr. Monthl.

Mag. XI, 271; Z. Stett. e. Z. 1879, p. 468; Leech Pyr. t. 11,

f. 4; Snellen T. v. E. XXVIII, p. XCVI en 243; XXXII,

p. 206; St. 271.

15 —20 mM.
Deze soort is duidelijk herkenbaar door de eerste dvvars-

lijn welke ongetand recht op den binnenrand aanloopt. Aan

den voorraad begint deze op een derde, dus verder dan bij

elutella, verder zijn de voorvleugels vrijwel gelijk aan die

van elutella.

Achtervleugels doorschijnender, met dikkere aderen en

slechts één haarlok aan den wortel.

Deze soort is reeds vroeger hier te lande gevangen en

nu weder te Overveen (G. A. Graaf Bentinck), zoodat zij

wel als inlandsch beschouwd mag woorden.

Rups in gedroogde peulvruchten. Deze soort is in Engeland

in pakhuizen gewoon.

3- P- 163

Ephestia kühniella Z. Stett. e. Z. 1879, p. 406; Karsch

Ent. Nachr. 1884, p. 109; Snellen T. v. E. XXVIII, p. 237,

t. 8; id. XXXVII, p. 5; Barr. Monthl. Mag. XXIII, p. 255;

PouLTONTr. E. S. 1888, p. 599, t. 17, f. 9—10; South Entom.

1890, p. 329, t. 4, f . 8 ; Riley Ins. Life I, 315; ib. II, 166;

Meyr. 374; Johnson App. XIX. Rep. Illinois; de Meijere

T. v.E. LX, p. XXXVIII; gitonella DruCE Biol. Centr. Amer.

II, p. 286; St. 254.

20 —26 mM.
Wortellid der sprieten iets dikker dan de schaft, zoo lang

als drie of vier schaftleden. Schaft bij den wortel iets dikker

en gebogen; de leden aan de inplanting nauwelijks dunner

dan bovenaan, kort en fijn bewimperd bij den <ƒ, bij het Ç
aan ieder lid aan beide zijden slechts een kort haartje.

Sprieten grijs, onduidelijk geringd.

Palpen zoo lang als de kop, opgericht, gebogen; lid 3

weinig korter dan 2, stomp. Buitenzijde der palpen zwart,

binnenzijde witgrijs, doch lid i, bovenkant 2 en eindlid

grijswit. Bijpalpen dun.
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Voorhoofd met een kort kuifje, donkerder dan schedel,

Oogen breeder dan het aangezicht, zuiger opgerold.

Thorax grijs!, voorvleugels blauwgrijs, doch bruin ver-

kleurend.

Eerste dwarslijn op twee zevenden, schuin, ongebogeu,

met twee kleine tandjes, tot de vouw, dan met een grooten

tand, naar den wortel op ader i, en verder iets meer buiten-

waarts dan aan den voorrand in den binnenrand uitloopende.

'Middenteeken twee zwarte vlekjes onder en bovenaan de

dwarsader, fijn verbonden. Schaduwlijn een vrij groot ver-

vloeid zwart vlekje.

Tweede dwarslijn op vijf zesden, schuin binnenwaarts tot

ader 6 loopende, dan springt zij opeens franjew^aarts uit,

iets verder dan het begin aan den voorrand, ea loopt, fijn-

getand, vrij rechtstandig, naar den binnenrand.

Langs de franjelijn korte dikke streepjes, een gedeelte van

het aderbeloop, i'ooral in het midden, fijn zwart beschubd,

daarenboven een fijne zwarte bestuiving over den geheelen

vleugel.

Franje iets lichter dan de voorvleugel, met twee ver-

vloeiende donkere deelingslijnen.

Achtervleugels vrij helder wit, iets doorschijnend, franjelijn

grijs, franje wit met een fijne grijze lijn over den wortel.

Rups in meel.

Tegenwoordig wel overal voorkomend, soms schadelijk,

doch vroeger door Snellen niet onder de inlandsche soorten

opgenomen, daar het een ingevoerd dier was.

9. a. p. 185

Teras (St. Acalla) lithargyraiia H. S., 23, IV, p. 147;

WalLGR. Tidskr. 1888, p. 167; Hein. 26; ferriigana var.

Snellen II, p. 184; rtifana Hb. 127; St. 1476.

16—18 mM.
Volgens Snellen was dit var. r of de type van ferriigana.

De vorm der vleugels is als bij fen-ugana, de kleur bleek

steenrood, aan den achterrand iets grauwachtig, voornamelijk

bij de punt.

De rhombische vlek aan den voorrand is zelden scherp

begrensd, en dan bruinrood, meestal zeer weinig verschillend
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van de grondkleur, maar toch bijna altijd goed te zien. Zij

begint voor de helft van den voorrand en strekt zich uit

tot even voor de punt, en gaat bijna tot de helft van den

vleugel, aan de onderzijde van de dwarsader en tot dicht

bij den wortel, overal rechtlijnig begrensd, met zeer spitsen

hoek tegen den wortel.

Verder zonder teekening of opstaande schubben behalve

een klein wit schubbenbosje in het midden van den vleugel

en een zeer fijne donkere punt onder de vouw, wat echter

ook wel ontbreekt.

Geen of zeer flauw netwerk. Franje roodgrijs met twee

roestroode deelingslijnen, waarvan de tweede zeer onduidelijk.

Achtervleugels witachtig, dun grijs bestoven, onderzijde

wit, aan de punt iets geelachtig.

Rups op verschillende boomen.

Volgens Snellen zijn alle overgangen van de verschillende

variëteiten van ferrugana door hem waargenomen, zoodat

dit waarschijnlijk wel geen afzonderlijke soort is.

14. a. p. 190

Teras (St. Acalla) comariana Z. Is. 1846, p. 263; T. v. E.

XIII, p. 253; H. S. 387; Nolck. Fn. II, 350; Meyr. 524;

schalleriana var. SNELLEN II, p. 188; proteana H. S. 29, 30,

IV, p. 144; Hein. 25; potentillana Cooke Monthl. Mag. VII,

p. 41; Barr. ib. X, p. 99; St. 1470.

14—20 mM.
Vroeger als variëteit van ferrugana, door SNELLEN als

variëteit van schalleriana beschouwd, onderscheidt deze soort

zich door de parelmoerglans, welke achter het wortelveld

een breede, aan den binnenrand naar den wortel verbreeden

band vormt, beiderzijds met opstaande donkere schubben-

bosjes begrensd.

De achterste voorrandsvlek gaat in een schuine lijn over,

welke naar den staarthoek loopt, eveneens beiderzijds door

donkere schubbenbosjes begrensd. Daarvoor en daarachter

zijn weder parelmoerkleurige lijnen.

Juni en September.

Rups op Comarum palustre.

Te Overveen niet zeer zeldzaam (G. A. Graaf Bentinck).
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2. a. p. 198

Tortrix (St. Cacoecid) decretaiia Tr X, 3, 56; F. R. 43, 2,

p. 112; Dup. Sup. IV, p. 346, t. 79, f. I ; H. S. IV, p. 158;

Hein. 33 ; Sorh. Beri. e. Z. 1882, p. 132 ; Snellen II, p. 1076;

T. v.E. XXXII, p. 46; XXXVII, p. 6; XL, p. 333; Meyr.

530; St. 1 5 10.

21 —27 mM.
Kop, thorax en voorvleugels zijn bij den cf bleekbruin,

flauw paars getint, de vleugels met een fijn, sterk afgebroken

netwerk. Bij het Ç is het paars minder, het netwerk duidelijker.

Het vvortelveld, de in het midden sterk versmalde midden-

band en de voorrandsvlek zijn bij den (ƒ duidelijk, roest-

kleurig bruin, somtijds bleekgeel gerand, bij het Ç aangeduid

of vrijwel ontbrekend.

Alle teekening ontbreekt nabij den achterrand.

Franje der voorvleugels iets bruiner dan den grond aan

de vleugelpunt, soms zeer donker tegen een alsdan daar

aanwezige donkere verdikking van de franjelijn.

Onderzijde der voorvleugels zwartgrijs bij den cf tot twee-

derden, bij het Ç tot een derde of minder, tegen de vleugel-

punt afgerond.

Achtervleugels onder vuilwit, tegen de staarthoek iets grijs

bestoven, tegen de punt geelachtig met sporen van donker

netwerk.

Juni —Juli.

Rups op Myrica gale.

In het Oosten van het land gevangen, was niet zeldzaam

onder Hatert, doch is daar door het Maas- en Waalkanaal

uitgeroeid.

24. a. p. 214

Tortrix forskalcana L. S. N. ed. X, 531; Cl. Ic. 10, 4;

WiLK. 154, t. I, f. lo; Hein. 28; Meyr. 536; Snellen II,

p. 195, noot; T. V. E. XLIX, p. 209; forskoleana Hb. 143;

forskaeleana Tr. VIII, 120; DuP. IX, 6; H. S. IV, p. 171;

St. 1564.

12 —14 mM.
Palpen vrij stomp, naar voren breed, anderhalf maal zoo

lang als de kop, lichtgeel, op zijde iets bruinachtig.

Vleugels kort en breed, de achterrand zeer weinig schuin,
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de punt duidelijk rechthoekig, de staarthoek afgerond, de

voorrand bij den (ƒ zonder omslag.

Kleur bleekgeel, iets glanzend, met fijn scherp netwerk;

roestbruin gekleurd.

Langs den achterrand een dikke donkerbruine lijn, aan

den voorrand, die fijn roestbruin is, op de helft een scherpe,

schuine, dunne, donkerbruine lijn, die in het midden van

den vleugel of iets daaronder eindigt tegen een grijze of

bruine, somtijds iets vervloeide vlek, welke verschillende

afmetingen kan hebben.

Franje als de vleugels, achtervleugels geelwit, iets berookt.

Onderzijde bleekgeel, langs de buitenranden bruinachtig.

Juni —Juli.

Rups op rozen en acersoorten.

Eenige malen door mij te Nijmegen gevangen.

Te Overveen 1923 (G. A. Graaf Bentinck).

30. a. p. 218.

Tortrix (St. Cacoecid) aeriferana H. S. 202, IV, p. 223;

Hein. 38; Z. Bresl. e. Z. 1852, p. 86; Mill. Ann. S. Lyon,

1883, p. 162, t. 2, f 5; Lycklama t. v. e. LXIX, p. XXXI;
St. 1527.

16—18 mM.
Deze soort behoort in de indeeling van SNELLEN bij de

afdeeling G, PtycJwloma, doch daar de eenige andere inland-

sche soort dier afdeeling door den zeer kleinen kop werd

ingedeeld, en aeriferana een veel grooteren kop heeft dan

lecheana, moest ik voor de diagnose afdeeling E gebruiken.

Palpen grof behaard, even lang als de kop, grijsbruin. Sprie-

ten kort en dicht behaard bij den cf, bij het Ç draadvormig.

Voorvleugels bij den cf niet grooten omslag.

De kleur van kop, thorax en voorvleugels is olijfkleurig

geel, iets naar het oranje gaande, met een grof netwerk

hetwelk bijna zwart is, evenals de verdere teekening.

Wortelveld in het midden uitspringend, aan den voorrand

met den middenband vervloeid, in het midden met meer of

minder gele schubben, somtijds zooveel dat er van de be-

grenzing niet veel te zien is. Middenband tegen den staart-

hoek breeder, in het midden met een tand tegen den wortel.
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aaii ilo .u"hlor.'.i)iU' slot'ht 1h\l;'("oiisi.1. In clc ocUcn koiiit ook

hier do L;ronilklour iiiin lA \uccv to vooisohijii,

WnMTamisvlok \oi" wam aohttMoii, mot i-on i.;ool luiiiljo aan

don voorrainl, oiiì;"o\i\m- in hot niidilon \an do \lok. De
huHlkloiirÌL;o hjnoii /ijn x'ooral lo vindon aohtor liot worttM-

\'old Oli aiditoi^ iloti iiuMdoiihand, hior on daar atV;'ohi'okon,

alleen bij i;'a\o t-xo;nplaion duidi'li'ik

Niettegenstaando i.\c i;i'ondklour op /.oo\c\c plaatsen te

vooisohiin konìt. is dooi" hot zoor i^roxo notwtMk do \ieuL;el

donker Ljeklouril.

Aohtorvleno-ols donkerbruin.

l\nps op .Aeor platanoidos.

Hoor mij te Niinu\>;en L;evan!:;'tMi 3 o\^'' ^''^ ^ 9-

S<y'()f/t>\\ì i^St. (^/h/>//,is/(ì) /^ashui/fû {reet. /^asr/ttìNcì) Hb. 99;

H. S. TOO 1. 1\\ p. 201, VI. p. Uo; n. Sehni. 37 : ? Wli.K.

253; Hkin.oj; Hakk Alonthl. Ala_>;-. \X. j^. .:4i ; I\Ii~VR. 540;

o/fsoàttïH<i Snii. 111, 1\ . p. ijo ; wdMòotnìtiìni var. Tu. X,

3, 253; Snki I i:n 11. jjS; S i~. 1627.

14—17 niAl.

De/.e en do twee \oli;'eiule soorten worden niet uuihlòomiana

door Snki.1.1\N voor een .oer \.\rieerende soort o-ehouden.

S'rAVniNr.Kl^ sohijnt rodenon te hebben hen «^•eselieideii te

houden, rookonino- /eer \or\'loeid en weinii:;' dnideliik. kleur

i^'eeii^Taaw ot" helder brnini^ranw, meestal biina niet elonkor

gfC^pronkold. /oKlon met i^ri^iotoro /w.utbruine puntjes, welke

nooit samonvliHMon tot lij non. Wortelveld iets donkert.ler,

zonder seherpe beL;!'en.:ing.

IMiddonband wortelwaarts iets beter bet^'rensd, y.onder dui-

delijke insprini^xnde liook. fraiijewaarts vervloeid. Franjeveld

lieht i^owolkt.

In het lïtMd.soh Museum aanwe/ag.

3.b. p. 229

ScìophUiì (^St. Cnc^jhlhìsìiì^ hurrtiììhì Tr. X. 3, p. 01; U.S.

121 —2, 1\'. p. UH), \ 1, p. 15S; MfVR. 540; SHÒJectaNcì Gn.

Ind. p. 3\: Wii k. .\^o ; Hakk. Monthl. ÏNIa^ï. XX, p. J42 :

•ic>ahlbomù)n,ï var. Smi un 11. p. jjS. Sr. 1024.

16—17 "^^'-
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I)c, inidflcnbaiul bereikt iiici altijd den VDonaiifl, verd(;r

l^elieel een kleine; waliJJiinniaiia .

In hel Leidsf:!) Miisemn ;i,anvv(:/.ij;.

3. e. ]). 229

Scuipkila (Sl Ciir/>li.(isiii) rUrj'sniiJJu:ai/if Dur. Siippl IV, H ',,

5, ]). 410; IIiaN. S'''>; clirysdiUkcindnd II. S. Mì'A 11, IV,

[). 20f;; MiCVK. 539; <i.s/'iirnuf. Ilvv. i-ep. liiil. p. 4O/)
; S'l'l'll,

lil. fV, p. 12M; V^D. 1000; aUrriu:ll(i\N\\.\<.. 252; S'i'T. Man.

il, 258; I'jAKR. Mentili. Ma^. XX, p. 239; iv,;liU>(>miaiui var.

SnI'Ii.lkn II, p. 228; St. 1621.

22 —24 mM.
Voorvleugels iet.s smaller dan bij iVfdiUioiniana, achterranrl

iniiiiler .schuin, de punt meer af^eTond. Kleur j^rijswit, tusschen

de banden liehlcr en /(liverder, rie wortel en het 5_jedeelte

achter den mifldenband donker best(;ven. (jcen f^fzeer ondui-

delijke donkere {.{Cä^oHfle dwarslijnen.

ICerste band breeder dan bij ìvhIlI/ioìiiìh ini , slomp f'ebrol:en,

middenbaiid a,;ui de wortel/.ijde mindei inl:,lel:end, (lanje-

waarls min o( meer vervloeid.

In het Leidseh Museum aanvve-zi^.

3.a. p. 258

Rrliiiia (St. Jivc'triä) sylvcstrana ClikT. Ann. & Ma^. (2;

V, III ((850); Stt. Arm. f. 1855, p. 53; WiLK. 220; S'i'T. Man.

II, 248; Hi:iN. 241; Miovk, 471; Sni';i.M';n II, p. 2t;ó, noot;

T. V. 10. XLVI, p. 257; OiihiCMANS, 'I . V. Iv LXVI, p. 168;

poUuiis Mil. h I-'ev. et Ma^.e Zool. 1874, p. 251; Sr. 1 846.

12 —15 mM.
y\cliterrand df;r voorvie-ui.uds vrij stf:il, flauw t;ebo;.^e-n.

Kop ^.^rijs. Palpen niet langer dan de kop, ^rijs, buitenvvaart.s

te^en de punt fhmkerder. De j_^rij/,e voorvleu^n:l^.n'(;iid is met

vrij rechtstandis^e, fijne, weinir; ,^er'_olfde donkere dwarslijnen

j^eteekend en kfjtnt vooral at.hicr f;r;ii(;, wortelwaart.s pjrijsbruin

beschaduwde lijn der tweede vleu^^elhelft, smal bandvormi^f

boven. Het vvortelderde is ook prrijsbruin ^(emf;hf.(d, de achter-

rand rocKlachtij^. (Jver den wortel df;r grijze (rafije loopt een

scherpe donkere lijn.

Achtervleufijels met franje ji^rijs,

Juni —Juli.

Ru[js in de bloemen va.n l'innssofjrten.
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ßij Putten in Noord-Brabant gevonden. (Baron DE Crom-
BRUGGHEDE PiCQUENDAELE).

4. a. p. 267

Penthina (St. Olethreiites) capreana Hb. 250; Tr. VIII, 27,

X, 3, 46 (pr. p.); Hein. 106 (pr. p.); NOLCK. Fn. II, p. 397 ;

Walgr. Tidskr. 1889, p. 59 ; Meyr. 461 ;
moestaiia WCK.

Stett. e. Z. 1862, p. 52; corticana var. SNELLEN II, 266;

St. 1864.

20 —22 mM.
Alleen het in de diagnose vermeldde onderscheidt deze

soort van corticana. Volgens SNELLEN komen alle mogelijke

overgangen voor, doch het is niet duidelijk of de door hem
genoemde kweekproeven van Mr. H. W. DE Graaf er niet

op zouden kunnen wijzen dat er hier juist wel twee soorten

moeten worden aangenomen. Immers waar uit een partij op

één plaats gevonden rupsen alleen capreana komt en uit

elders gevonden alleen corticana, vormt dit wel een begin

van bewijs voor het soortrecht.

Te Overveen, Augustus 1925 (G. A. Graaf BentinCK).

12. a. p. 274

Penthina (St. Olethreiites) gentiana Hb. Gesch. VII, Fort. II,

Noctuides B, a, i , a, b ; Meyr. 4Ó3 ; SNELLEN II, p. 263, noot
;

id. T. V. E. XL, p. 335 ; Lycklama T. v. E. LXIX, p. XXXI;
gentianaeana Hb. 12; Stph. 111. IV, 89; gentianana Tr. VIII,

36, X, 3, 50; Frr. 120, 2; H. S. IV, p. 230; WiLK. 32;

Hein, in; Walgr. Tidskr. 1889, p. 58; oxybiana Mill. Ic.

III, t. 152, f. 14, 15; Rag. Ann. S. Fr. 1894, p. 202; St. 1878.

16 —17 mM.
Voorrand der voorvleugels meer gebogen dan bij sellana

[obloîigana), het lichte gedeelte is als berookt, veel donkerder

en bruiner, in de wortelhelft is van een lichten band als

aldaar weinig meer te zien dan een iets lichtere vlek aan

den binnenrand. Het lichte gedeelte is in het midden

doorsneden door een smal, grauw streepje, waarop enkele

fluweelzwarte stipjes, in de lengterichting van den vleugel,

terwijl bij sellana {pblongand) deze lijn, indien aanwezig, bijna

dwars op den vleugel staat.

De kleur der achtervleugels is zeer duidelijk bruin, in
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tegenstelling met de andere soort waar deze óf grijs is óf

wit met zeer donkergrijzen rand.

Door Mr. A. BrantS gekweekt uit de bloemen van Gen-

tiana pneumonanthe, te Laag Soeren gevonden.

14. a. p. 276

Penthina (St. Olethreiites) nigricostana Hw. Lep. Br. p, 438 ;

VVd. 911; WiLK. 204; Hein. 112; Mevr. 464; fuligana var.

Snellen II, p. 275; squalidana H. S. IV, p. 223; St. 1887.

13 —15 mM.
Deze door SNELLEN als variëteit van /z^/z^^wa beschouwde,

en als zoodanig als inlandsch opgegeven, soort heeft iets

smallere vleugels, in het buitenste derde deel minder leem-

gele bestuiving, en minder duidelijke, niet witte voorrands-

haakjes. De loodkleurige lijnen zijn smaller, minder samen-

hangend, en die uit het vierde paar haakjes is in het begin

veel minder schuin en minder gebogen.

De onderzijde van de vleugels is glänzender en heeft zeer

onduidelijke of geen voorrandshaakjes.

16. p. 276

Penthina (St. Pelaiea) klugiana Frr. 144, II, p. 83; F. R.

20, 2, p. 34; H. S. IV, p. 224; Hein. 140; Snellen T. v. E.

XLVI, p. 258; St. 2014.

19 —21 mM.
Palpen weinig gebogen, lid 2 naar boven verbreed, het

eindlid kort en stomp, zwartbruin als kop, sprieten en thorax.

Schubbendot klein.

Voorvleugels naar achteren verbreed, bij den cf zonder

omslag, aan den wortel en voorrand een weinig zwartbruin,

met donkerbruine vlekken tegen den wortelrand der tweede

helft, en twee kleinere roodbruine tegen de punt. De geheele

voorvleugel is verder geteekend met dwarsrijen ronde lood-

kleurige iets glanzende vlekjes.

Achtervleugels grijs, franje bruingeel. Onderzijde grijs, de

voorvleugels donkerder

Juni.

Rups in de bladknoppen van Paeonia rosea.

Alleen uit Limburg- vermeld.
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3. p. 282

Grapholitiia (St. Polychrosis) artemisiana Z. Is. 1847, P- 27;

Stett. e. Z. 1847, p. 282; Hein. 136; Wallgr Tidskr. 1889,

p. 52; Snellen II, p. 280, noot; T. v. E. XLVI, p. 258;

irifasciana H. S. 184, IV, p. 217; St. 1951.

II —12 mM.
Behalve de bij de diagnose vermelde kenmerken is er niet

veel verschil met fuligana. De lichte strepen zijn in het

midden volstrekt niet loodkleurig, in het puntvierde van

den voorvleugel is tegen den vleugelwortel slechts een flauwe

donkere vlek.

Juni.

Rups op Anchusa officinalis.

Alleen in Limburg gevangen.

47. a. p. 328

Grapliolitiia (St. Epiblema) Uirbidana Tr. X, 3, 98 ;
DUP.

IV, 64, 4; H. S. 245, IV, p. 237; WiLK. 99, t. I, f . 7 ;

Hein. 142; Snellen II, p. 312, noot; T. v. E. XXXII, p. 49;

Meyr. 496; zelleriana Schlaeg. Ber. p. 230; St. 2153.

18—20 mM.
Gebouwd als bruuìiichiana en saihilana, alleen de palpen

merkbaar langer. Kop, palpen en thorax bruinachtig grijs.

Voorvleugels bij den cf met duidelijken donkerder ge-

kleurden omslag.

Kleur flauwglanzend potloodachtig grijs.

VVortelveld alleen tegen den binnenrand franjewaarts dui-

delijk grauwachtig leembruin, dof. Middenband eveneens

gekleurd, boven smal, onder tot een driekante vlek op den

binnenrand verdikt. Tusschen deze en het wortelveld de naar

boven vervloeide lichtere binnenrandsvlek van de grondkleur.

Voorrandshaakjes en een rond vlekje in de punt leembruin,

uit het tweede haakje een gebogen lijn, die den buitenkant

van het schild vormt. Dit is ongeveer rond, glanzend potlood-

kleurig grijs, donker gestreept.

Franje grauwgeel, die der donkergrijze achtervleugels lich-

ter, bijna vuilwit.

Bij het $ is dit alles met gegolfde bruine lijntjes overtogen.

Rups in den stengel van Petasites officinalis.

Alleen in Zuid-Holland gevangen.
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12. a. p. 396

Phoxopteryx (St. Ancylis) iìio^'uatana H. S. 306, IV, p. 287;

Barr. Monthl. Mag. X, p. 95; Meyr. 480; stibarciiana WiLK.

135 ; Stt. Man. 11, 223 ; NOLCK. Fn. 453 ;
geminana var.

Snellen II, p. 396; St. 2274.

14—16 mM.
lets kleiner dan geminana (bzarcuana), de voorvleugels iets

smaller, meer okergeel, de voorrandshaakjes duidelijker.

Eenige vlekken op de grens tusschen donkere en lichte

helft van den vleugel.

Achtervleugels eveneens iets smaller en meer bruingrauw

getint.

Verder zijn er geen verschillen behalve de in de diagnose

genoemde.

In het Leidsch Museum aanwezig.

Luffia TUTT. p. 446

Luffia ferchaultelLa Stppl Zool. VIII, App. p. 109 (1850);

Chapm. Ent. Ree. XI, p. 293; ib. XII, p. 20; TuTT. Brit.

Lep. II, p. 245; Brants T. v. E. LXVI, p. IX; Bentinck

T. V. E. LXVI, p. XIX; OUDEMANST. v. E. LXVI, p. 169;

pomonae Stt. Weekl. Int. VI, p. 28 ; HARDINGMonthl. Mag.

VI, p. 91 ; ib. XIII, p. 208; St. 4436.

Deze vlindersoort, waarvan nog nooit een <ƒ is waarge-

nomen, is op uitmuntende wijze door Mr. A. Brants be-

schreven in bovengenoemd tijdschrift.

Kegelvormige kokertjes, eenigszins gebogen als korte

runderhorens, 5'/, mM. lang, en in het midden 1^2 mM.
breed, bijna uitsluitend bekleed met zeer fijne deeltjes boom-

mos, werden in Walcheren op met mos begroeide iepen

gevonden, en bleken kortlijvige dikke rupsjes te bevatten,

welke in Juli ongevleugelde $$ leverden als bij Fumea en

Solenobia.

Alleen uit Walcheren en Zuid-Beveland bekend (P. DE

Bruyne en G. A. Graaf Bentinck).
2. p. 448

Talaeporia guenei Z. L E. VII, p. 342, aanm. 2 ; Snellen II,

p. 447, noot ; Heylaerts T. v. E. XXXIV, p. XXVIII ; St. ?

cf 16—18 mM.
Kopharen veel donkerder dan bij de vorige soort, voor-

9
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vleugels meer gestrekt en bijna ongeteekend, nauwelijks

merkbaar lichter gevlekt.

Overal zeer zeldzaam, hier te lande eenmaal bij Breda

gevangen (Heylaerts).

2. a p. 456
BlabopJianes (St. Monopis) lonibardica Hering, Stett. e. Z.

1889, p. 295; Snellen T. v. P^. XXXVII, p. 14, t. i, f. 4—6;

heringi RiCHARDSONMonthl. Mag. 1893, p. 14; St. 4534.

cT i[ —13, $ ^A—^7 mM.
Behalve de genoemde verschillen is alleen nog op te mer-

ken dat de koperglans op de onderzijde, welke h'x] ferniginella

duidelijk is, hier ontbreekt.

De bovenzijde varieert door het al of niet aanwezig zijn

van lichtere grijsgeel gekleurde schubben en het min of meer

bleeker zijn van de binnenrandsstreep.

Juni —December.

5. p. 458

BlabopJianes (St. Monopis) trimcicolellaTi^GSTK. Bidr. 108;

Snellen T. v. E. XXXVIl, p. 18; St. 4532.

13 —14 mM.
Gelijkt zeer veel op riisticella, behalve de verschillende

plaats van het doorschijnend plekje valt op dat ader 2 der

voorvleugels uit den binnenrandshoek der middencel komt,

onderaan de glasvlek, en niet uit den langen steel van 3 en

4, zooals bij rusticella.

Voorvleugels glanzend grijsbruin, soms iets paars, donker

besprenkeld en ook onzuiver bleekgeel. Tegen de punt 3

of 4 bleekgele voorrandshaakjes, tegen den binnenrand de

gele schubben bij het Ç overvloediger. In den staarthoek

een bleekgeel wolkje. Franje bleekgeel, met iets vlekkige,

wortelwaarts vervloeide deelingslijn. De drie gewone stippen

onduidelijk.

Achtervleugels glanzend lichtgrijs, punt en franje donker-

der. Onderzijde grijsbruin, iets paarsachtig. In de achter-

vleugels ader 5 en 6 ongesteeld.

Rotterdam en Breda (SNELLEN).

Mei—Juli.

5- P- 488

Neriiophoj'a pihdella Hb. 409; DUP. XI, 301, 9; Z. L. E. V,
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354; H. S. 215, V, p. 78; Frey 37; Hein. 71; Snellen II,

p. 486, noot ; LyCKLAMA T. v. E. LXIX, p. XCI
;

pilella Tr.

IX, 2, 153; St. 4685.

15 —16 mM.
Palpen lichtbruin, sprieten bijna wit, bij den wortel ondui-

delijk lichtbruin geringd. Kophaar grijsbruin, zeker niet

bijna wit.

Voorvleugels smal en langgestrekt. De grondkleur is eigen-

lijk zeer licht bleekgeel, maar is zoo bedekt met een grof

dicht donkergrijs netwerk, dat het geheel een donkergrijzen

indruk maakt met lichte punten. Op de middenader een

onduidelijk donkerder stipje of streepje. Franje donkerder grijs.

Achtervleugels gelijkmatig grijs met iets donkerder franje.

Onderzijde bleek geelgrijs, donkerder gesprenkeld.

Juni.

Vliegt om sparren, wordt gemakkelijk opgejaagd. Alleen

te Nijmegen door mij gevangen, doch aldaar niet zeldzaam.

H-a. p. 535

Argyresthia ruf ella Tgstr. Bidr. III; H. S. 923, V, p. 278;

Hein.— WcK. 651; Snellen II, p. 526, noot; Z. Stett. e, Z.

1878, p, 123; LYCKLAMAT. V. E. LXVII, p. XXII; St. 2409.

15 mM.
Palpen en aangezicht helder bruin. Sprieten bruingrijs. Kop

en midden van den thorax wit. Voorvleugels glanzend bruin-

rood, binnenrand iets lichter dan den voorrand, welke tot

het midden fijn geelachtig en donkerbruin beschubd is. In

het midden een zeer spaarzame zwarte beschubbing.

Franje aan de punt met een zwartachtig vlekje, verder

boven roodbruin, onder meer grauw.

Achtervleugels donkergrijs met iets lichtere franje, welker

wortelhelft fijn geelachtig is.

Voor- en middenschenen bruingrijs, achterschenen witgrijs,

aan de buitenzijde donkerder.

Einde Juni —Juli.

Rups op Ribes.

Eenmaal door mij te Nijmegen gevangen.

15. a. p. 536

Argyresthia certella Z. L. E. II, 289; H. S. 686 (656), V,
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p. 272; Frey 195; Hein.— Wck. 658; Snellen II, p. 526,

noot ; Lycklama T. v. E. LXVIII, p. XXII ; St. 2429.

11V2 —14 mM.
Palpen glanzend bruingeel, kophaar roestgeel, sprieten

donkerbruin, wit geringd.

Voorvleugels sterk glanzend, messingkleur, zonder eenige

teekening. Franje om de vleugelpunt en aan den wortel als

de vleugel, verder geelgrijs.

Achtervleugels helder lichtgrijs met iets blauwachtigen

glans, franje lichter.

Pooten als de voorvleugels, doch minder glanzend.

Juni.

Bij Nijmegen door mij elk jaar uit sparren geklopt; verder

niet waargenomen.

16. a. p. 536

Argyresthia glabratella Z. L. E. II, 293 ; H. S. V, p. 272
;

Hein. —VVck. 658 ; Snellen T. v. E. XXXVII, p. 22 ; ì oleagi-

nella Stndf. Bresl. e. Z. 185 1, p. 60 (var.); St. 2432.

9'/2— loVo mM.
Eenige soorten met eenkleurige glanzende zilver- of lood-

kleurige vleugels zijn, zooals men in het artikel van Snellen,

bovengenoemd, kan lezen, niet zeer gemakkelijk te onder-

scheiden. Echter is bij glabratella zeer duidelijk, dat het

wortellid der sprieten geel is, wat bij a-iiiiantella en laeviga-

tella niet het geval is.

Verder zijn de sprieten licht en donker geringd. Kop-

haren roestgeel.

De kleur der voorvleugels is vrij zuiver zilvergrijs, glanzend,

iets, maar zeer weinig naar het bruin of geel overhellend,

vooral aan den wortel. Franje heldergrijs.

Achtervleugels smal, langgepunt, glanzend heldergrijs.

Onderzijde als boven.

Juni —Juli.

Door mij zijn eenige exemplaren dezer soort in Juni 1926

uit sparren geklopt te Nijmegen.

15. b. p. 536

ArgyresiJiia laevigaiella H. S. V, p. 271; Frey 196;
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Hein. —Wck. 659; Snellen T. v. E. XXXVII, p. 22; XL,

p. 341 ;
St. 2434.

1072—^3 mM.
Van de verwanten onderscheiden door de kopharen, welke

geen gelen tint hebben.

Voorvleugels vrij sterk glanzend loodkleurig, aan den voor-

rand iets donkerder, franje bruingrijs met smal gelen wortel.

Aangezicht en sprietwortel wit, sprieten heldergrijs met enkele

donkere ringen.

Snellen vermeldt de vangst van een exemplaar met

donker roestgele kopharen, dat óf laevigatella óf een nieuw

soort moet zijn, in welk geval hij den naam j-asilella voor-

sloeg. Later schrijft hij dat in Engeland de soort als nieuw

onder den naam atinoriclla beschreven is, doch hij twijfelt

aan specifiek verschil met laevigatella.

Atmoriella Bnks. Monthl. Mag. (2) VII, 1896, p. 25 ;

Wlsghm. ib. X, p. 142 (larv.) ; illuminatella Wlsghm. ib.

XXX, p. 50; Meyr. 763; St. 2430.

i.a. p. 556.

Acrolepia arnicella Heyd. Stett. e. Z. 1863, 109; Hein. 96 ;

Snellen T. v. E. XXI, p. 44, t. 2, f. c; XL, p. 342; ter

Haar T. v. E. XXXIX, p. 71 ; ì adjectella Heyd. 1. c. ui
;

St. 4476.

13 mM.
Kop en thorax bruinachtig geel, voorvleugels geelwit,

tweeëneenhalf maal zoo lang als breed, geelbruin gespren-

keld, met geelbruine banden, welke zich dikwijls in vlekken

oplossen. De eerste dwarsband, op ongeveer een vierde,

bereikt niet altijd den voorrand, de middenband is op de

helft van den vleugel gebogen. Daarachter aan den voorrand

vier donkere vlekjes en op het midden van den vleugel

gewoonlijk drie zwarte stippen, welke een driehoek vormen.

Achter den middenband vormt de besprenkeling gewoonlijk

eenige dwarslijnen. Franje gekleurd als de vleugel, met

donkere deelingslijn tot bijna aan de punt, en donkere zoom.

In het -midden een licht vlekje.

Onderzijde leemgeel, donkere vlekken aan den voorrand,

franje door lichte langslijn en heldere vlek gedeeld.

Achtervleugels geelachtig grijs, aan de punt meer geel, met
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onduidelijke vlekken aan den achterrand der onderzijde.

Franje geelachtig, onderzijde witachtig.

Pooten geelgrijs met donkere ringen.

Juni.

Rups in de bladeren van Arnica montana in lange onregel-

matige geelachtige mijnen.

Alleen te Laag Soeren gevangen (TER Haar).

4- p. 557

Acrolepia granitella Tr. IX, 2, 265 ; F. R. 8, p. 1 1 ; H. S. V,

p. loçi Frey 171; Hein. 96; Snellen II, p. 555, noot;

T. v.E. XXXII, p. S7; Meyr. 771; Stt. I. B. Tin. 171, t. 5,

f. 11; Man. II, p. 363; St. 4486.

13 —14 mM.
lets kleiner dan assectella, voorvleugels smaller en hun

punt meer afgerond, achterrand meer gebogen. Kleur licht

schorsbruin, min of meer grijswit gestippeld. Het derde vierde

van den wortel af wordt door een donkere schaduw ver-

duisterd, terwijl niet een stomp driekant wit vlekje, op een

derde van den binnenrand het meest in het oog loopt, zoo-

als bij assectella, maar wel een vierkant bruin, op een vierde,

hetwelk aan beide zijden door eenige fijne grijswitte, bijna

ineenvloeiende streepjes wordt afgezet. Fianjelijn zwart, franje

ongeveer als bij assectella.

JuH.

Rups mineert in Inula-soorten en in Buphthalmum cordi-

folium. Alleen in Limburg gevonden (TER Haar).

15. a. p. 588

Depressaria gramdosella Stt. = Dep7-essaria zephyrella Hb.

414—415 ; H. S. V, p. 125 ; Hein. 155 ; Meyr. 626; capreolella

H. S. 453 ;
graniilosella Stt. cat. 62 ; H. S. lOOi, VI, p. 163 ;

Z. L. E. IX, 277 ; Snellen T. v. E. XL, p. 345 ; amasina Mn.
Wien. Mts. 1861, p. 192, t. 3, f. 9 ; Stgr. Hor, XV, 298;

turbulentella Glitz Jhrsb. Hannov. 1863, 40; St. 321 1.

15 —18 mM.
Lid 2 der palpen aan de buitenzijde grijs, bovenaan met

eenige donkere schubben, binnenzijde bleekgeel, lid 3 met

twee breede zwartgrijze ringen. Aangezicht bleekgeel, sprieten

bruingrijs, schedel stofgrijs, de thorax lichter, grijsgeel.
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Voorvleugels met min of meer gebogen voorrand, stompe

punt, en gebogen achterrand, dof stofgrijs, tegen den voor-

rand iets helderder, met grauwbruine vlekjes. Verder donker-

der gesprenkeld, tegen den achterrand iets meer. VVortelveldje

grijsgeel, langs den voorrand kort uitgevloeid, franjewaarts

vrij scherp, zwartgrijs beschaduwd, ook onder het begin van

den voorrand der middencel. Op een derde twee zwarte

stippen, schuin, langwerpig, veelal tot een, in het midden

dunner, gebogen streepje vereenigd. Dwarsader met één

grijswitte, grijsgerande, flauwe stip. Geen wolkje.

Franjelijn met eenige onduidelijke vlekjes in het midden,

franje iets lichter, roodachtig.

Achtervleugels grijswit, aderbeloop en achterhelft donkerder.

Onderzijde donkergrijs, de voorrand met kleinere maar

scherpere en donkerder vlekjes dan boven. Buik grijs aan

beide zijden een rij zwartgrijze vlekjes.

Pooten grijsgeel, tarsen lichter, de voorste vier pooten op

zijde donker gesprenkeld.

Ader 2 en 3 der voorvleugels kort gesteeld, in de achter-

vleugels 3 en 4 kort gesteeld.

Juni tot voorjaar.

Rups op Anthriscus vulgaris.

3. p. 606

Psecadia bipunctella F. S. E. 668,7; Hein. 138; Stt. Nat.

Hist. XIII, p. 286, t. 6, f.2; Meyr. 631; Snellen II, p. 604,

noot; T. V. E. XL, p. 349; echiella Hb. Btr. IV, 4, t. i, B;

Hb. 105; Tr. IX, 1,211; DUP. XI, 285,2; Z. Is. 1844,231;

Curt. B. E. IX, 412; St. 3143.

19—26 mM.
Palpen zwart met lichtgrijs eindlid, aangezicht zwart, schedel

lichtgrijs, evenals de met eenige zwarte stippen geteekende

thoraxrug en de binnenrandshelft der voorvleugels. De voor-

randshelft van deze is zwartgrijs, tegen den voorrand valer,

tegen den binnenrand iets oneffen, driemaal stomp getand,

overigens scherp begrensd. Vleugelpunt met lichtgrijze vlek,

franjelijn met zwarte stippen, franje lichtgrijs.

Achtervleugels grijs, het donkerst tegen de punt, langs

den achterrand geelachtig.

Onderzijde der voorvleugels en punt der overigens witte
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achtervleugels grijs, ook de pooten behalve de achterdijen

en schenen die bleek eidooiergeel zijn.

Mei en Augustus.

Rups op Echium vulgare.

In Limburg gevangen (A. V. D. BRANDT).

5- P- 632

Gelechia oppletella H. S. 582, V, p. 180; VI, p. 164; Hein.

206; Z. Stett. e. Z. 1878, p. 132; Hering ib. 1891, p. 168;

1893, p. 94; nigricans Hein. 205; fiunatella var. SNELLEN

II, p. 632; St. 2562.

Aangezien bij SNELLEN oppletella als een variëteit van

funiatella DOUGL. wordt beschreven, en deze fitmatella door

StaüDINGER onder distinctella Z. is opgenomen, moet opple-

tella weder als soort erkend en in de plaats van funiatella

gezet worden.

8. a. p. 635

Gelechia hippophaëlla SCHRK. Fn. B. II, 115; Stt. Nat.

Hist. IX, 34, t. I, f. 3; Hein. 198; Snellen II, p 621, noot;

T. V. E. XXXII, p. 59; Meyr. 600; basipHuctella H. S. 530,

V, p. 164; basalis Stt. I. B. T. p. 105; St. 2545.

18—20 mM.
Voorvleugels tegen den voorrand iets lichter, aan den

wortel, behalve de koolzwarte vlek aan den voorrand, nog

een fijne zwarte stip aan den binnenrand. Middenstippen op

de gewone plaats, doch zeer verschillend in duidelijkheid,

evenals de fijne zwarte randstippen in de vleugelpunt, Lichte

tegenvlekken flauw, in den tint der grondkleur, smal, en

tot een stomp gebroken dwarsband vereenigd.

Achtervleugels zuiverder grijs, weinig donkerder, meer

glanzend en anderhalf maal zoo breed. Franje grijsgeel.

Lid 2 der palpen in het midden het breedst, half zoo

breed als lang.

Augustus.

Rups op Hippophaë.

Alleen in de duinen gevangen.

13. a. p. 639.

Gelechia suppeliella Wlsghm. Monthl. Mag. 1896, p. 250;
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1897, p. 103; Bnks. ib. roi; Snellen T v. E. XL, p 351;

peliella Meyr. 602; St. 2579.

13V2-15 mM.
Lid 2 der palpen is even smal als bij peliella, lichtgrijs,

buitenwaarts bovenaan met een zwartgrijze vlek en fijn witten

bovenrand ; eindlid zvvartgrijs met witte spits. Schedel bruin-

grijs, op zijde grijswit gerand, aangezicht wit. Thoraxrug

bruingrijs. Vleugelvorm als bij peliella, de franje der achter-

vleugels overal korter dan de vleugelbreedte.

Voorvleugels tot de witte, niet zeer heldere, tegenvlekken

op iets meer dan twee derden, donker stofgrijs, iets bruin-

achtig, achter de tegenvlekken zwartgrijs. Op het lichtere

wortelgedeelte aan den wortel vier onduidelijke vaalzwarte

stippen, een aan den voorraudswortel, een tegen het midden

van den vleugelwortel, een iets verder in de vouw en de

vierde aan den binnenrand, iets meer binnenwaarts dan de

stip in de vouw. Vervolgens de drie gewone, zwartere stippen,

de onderste iets meer buitenwaarts dan de bovenste, de derde

voor de tegenvlekken, welke aan voor- en binnenrand iets

zwarter zijn afgezet. 'Op het wortelgedeelte eenige langsrijen

van niet zeer heldere witte schubben, ook de gewone stippen

franjewaarts wit afgezet. Tusschen de beide eerste stippen

en de derde een iets donkerder langslijn ; soms aan den

wortel voor- en binnenrand zwartgrijs. Franje donker grauw-

geel met eenige donkere schubben, tegen de punt meer wit.

Achtervleugels donkergrijs met iets lichtere franje. Onder-

zijde grijs, op twee derden van den voorvleugelvoorrand

een grijswit vlekje.

Bij peliella zijn de voorvleugels geheel zwartgrijs, de onderste

der beide eerste gewone stippen meer binnenwaarts geplaatst.

Juli.

Rups op Rumex acetosella tusschen de onderste bladen.

In Gelderland gevangen.

15. a. p. 641

Gelechia electella Z. Is. 1839, 198; DUP. IX, 298, i ; H. S.

504, V, p. 166; Hein. 226: Hering Stett. e. Z. 1893, p. 98 (ab.);

Snellen T. v. E. XL, p. 353; XLVI, p. 262; St. 2613.

II —13 mM.
Palpen wit, lid 2 buitenwaarts aan den wortel bruinachtig.
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verder iets grijs bestoven, 3 tot over de helft zwart. Sprieten

scherp zwart en wit geringd. Kop, thorax en voorvleugels

krijtwit. Van de vier grijze voorrandsvlekken is de eerste,

bij den wortel, tot een dunne streep verlengd, de tweede

verduistert de beide eerste gewone zwarte stippen, waarvan

de bovenste meer buitenwaarts staat dan de onderste. De
derde grijze voorrandsvlek bevindt zich boven de derde ge-

wone zwarte stip, en de vierde beslaat de vleugelpunt min

of meer geheel.

Verder nog eenige grijze bestuiving vooral san den binnen-

rand en aan de wortelzijde der tot een gebroken streepje

vereenigde tegenvlekken, die wel iets helderder zijn dan

den grond.

Ader 7 en 8 der voorvleugels loopen geheel samen. Franje

wit met deelingslijn van zwartgrijze schubben.

Achtervleugels grijs, franje grijsachtig wit.

Onderzijde grijs, de voorvleugels met een bleeker voor-

randsvlekje bij de punt.

Hoewel zeer kenbaar in deze afdeeling, gelijkt zij zeer

sterk op niaculea en albiirnclla. Nooit hebben echter de

voorvleugels van electella zulk een scherpe, bijna zwarte,

schuine, streepvormige voorrandsvlek als bij maculea, nooit

twee zwarte ringen om het eindlid der palpen en opstaande

schubben als bij albiirnella het geval is.

Half Juni tot half Juli.

Rups op Abies.

In Gelderland en Noord-Brabant waargenomen.

17. a. p. 642

Gelechia longicornis CuRT. = GelecJiia virgella Thnbg, Diss.

Ent. VU, 92; Zett. Ins. Lapp. 998 ; longicornis CURT. B. E.

IV, 189; Wd. 1198; Hein. 220; Meyr. 603; Snellen II,

623, noot; T. v. E. XLVIII, p, 30; Jiistrioiiella Hb. 464;

DUP. XI, 297, I, 2; zebrella Tr. IX, 2, 82; H. S. V, p. 187;

St. 2604.

15 —16 mM.
Gemakkelijk herkenbaar aan de lange sprieten, langer

dan bij eenige andere soort van het genus.

Palpen lichtgrijs, aan de buitenzijde min of meer don-
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ker beschubd. Kop en thorax lichtgrijs, de laatste donker

geteekend.

Voorvleugels aan den wortel met schuinen, den binnen-

rand niet bereikenden, dwarsband, de tweede, volledige,

dwarsband recht of flauw gebogen, de derde sterk gebogen.

Achterrand met groote halfronde vlek tegen den donkeren

franjewortel. Gewone zwarte middenpunten aanwezig, maar

niet zoo volledig en duidelijk als bij solutella.

Achtervleugels en lijf donkergrijs, evenzoo de ongeteekende

onderzijde.

Mei —Juni.

Vliegt op heiden.

Rups op Erica cinerea of Empetrum nigrum.

Bij Groningen gevangen.

18. a. p. 644

Gelechia (St. Bryotropha) decrepidella H. S. 508, 533, V,

p. 177; {-tella) Hein. 236; FuCHS Stett. e. Z. 1881, p. 457;

terrella var. Snellen II, p. 643; St. 25 ii.

13 —15 mM.
Voorvleugels meer gestrekt dan bij terrella, in kleur even

veranderlijk. Donkere bestuiving in onbepaalde vlekken of

strepen, vooral in de vouw in het wortelveld. Somtijds is

de geheele binnenrand tot over het midden verduisterd, of

ziet men donkere strepen in de vouw en van de stip in

den middencel over de stip op de dvvarsader. Wanneer de

bestuiving zeer weinig is, moeilijk van terrella te onder-

scheiden.

Het is dus wel zeer betwistbaar of men deze soort moet

blijven erkennen.

In het Leidsch Museum aanwezig.

37. a. p. 659
Gelechia semidecandrella (Stt.) ThretfaLL Monthl. Mag.

XXIII (1887) p. 233 ;
Pr. Dors. Nat. Hist. Cl. XV, p. 59, t. i

;

Snellen T. v. E. XXXVII, p. 25; Hering Stett. e. Z. 1893,

p. 99; Meyr. 595; macïdiferella Stt. Nat. Hist. X, 154,

t. 12, I; marrnorea var. TUTT. Entom. XX, p. 28; St. 2709.

Behalve de reeds genoemde verschillen is er geen onder-

scheid te vinden tusschen deze soort en maculiferella.
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Rups tusschen bijeengesponnen bloemknoppen van Ceras-

tium semidecandrum.

Overveen, 13 Juli 1926 (G. A. Graaf Bentinck).

I. a. p. 686

Xystophora divise lia DGL. Tr. E. S. Lond. i, 60; Stt.

I. B. 109; Meyr. 577; Snellen II, p. 622, noot; T. v. E.

XLIX, p. 212; Brants Ned. VI. I, p. 19, pi. Ill, f. i —16;

paliistrella TER Haar T. v. E. XLV, p. 108; XLVIII, p. 80;

St. 2800.

18—19 mM.
Sprieten grijswit, vrij scherp donker geringd, niet grijsgeel

donker bestoven. Voorvleugelpunt vrij scherp licht en donker

gedeeld. Verder is er, behalve het bovengenoemde, geen

verschil met palustrella.

Juli.

Rups in Iris pseudacorus.

Alleen in Friesland gevonden (ter Haar).

6. p. 688

Xystophora tetragonella Stt. Monthl. Mag. XXII (1885),

p. 99; Snellen T. v. E. XXXII, p. 62; XL, p. 355; Meyr.

577; Bnks. Monthl. Mag. 1897, p. 5; St. 2816.

IO —II mM.
Sprieten grijs, flauw donker geringd, palpen grijswit, buiten-

waarts op lid 2, behalve aan den bovenrand en tegen de

punt van lid 3, bruingrijs bestoven. Verder is de geheele

vlinder helder lichtgrijs, de achtervleugels iets lichter en

meer glanzend, met de boven beschreven teekening, benevens

eenige onduidelijke randstippen. Geen tegenvlekken.

Rups in den stengel van Glaux maritima.

Juli.

Alleen bij Bergen op Zoom aan de Schelde gevangen

(Snellen).

Sitotroga Hein.
p. 688

Sitotroga cerealella Olivier Encycl. Méth. Ent. I, 121;

Dup. sup. IV, 85, 3; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 107; H. S. V,

p. 199; Hein. 287; Riley Rep. of Ent. 1885, p. 345, t. 6;
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Snellen T. v. E. XXXITI, p. CIX; XXXVII, p. 26; Meyr.

571; pyrùphagella KOLL. Naturg. II, 383; St. 2902.

12 —15 mM.
Palpen met ongegroefd middenlid, los beschubd einlid

langer, naaldvormig, met bruinen ring onder de punt.

Voorvleugels zeer langwerpig, met lang toegespitste punt,

leemgeel, een weinig donker bestoven, met twee kleine

zwarte puntjes in de vouw en op de dwarsader. Een enkele

maal is de bestuiving duidelijker, tot enkele langsstrepen of

zwakke dwarsstrepen toe.

Franje geelgrauw met donkere deelingslijn om de punt,

en een streepje vooraan bij de punt.

Achtervleugels grijs.

Voornamelijk in het voor- en najaar.

Rups in koren.

Weder gevangen te Overveen, 30 Augustus 1926 (G. A.

Graaf Bentinck).

3. p. 692

Nannodia (St. Apodia) bifractella Dgl. Tr, E. S. Lond. I,

66; H. S. 548, V, p. 196; Pologne Ann. S. Belg. VI, 1862

p. 167; Stt. Nat. Hist. X, 238, t. 15, f. i ; Hein. 286; Meyr.

575 ;
Snellen II, p. 690, noot; T. v. E. LU, p. 188; St. 2898.

IO —12 mM.
Sprieten meer draadvormig dan bij stipella, onzuiver donker

oranjegeel, palpen als daar. Vleugelvorm dezelfde, doch de

middencel der achtervleugels gesloten en ader 6 aanwezig.

Thorax en voorvleugels flauw glanzend donker aardbruin,

de laatsten tegen den achterrand donker gesprenkeld en met

zwarte franjelijn. De binnenrandswortel is donker oranjegeel

en verder ziet men iets voorbij twee derden van den vleugel

een schuine donkere oranjegele dwarslijn, welke bij de duide-

lijkst geteekende exemplaren tot den binnenrand doorloopt

en tweemaal gebroken is, bij andere echter afgebroken of

zelfs tot twee stippen verminderd is, een aan den voorrand

en een op het midden. Verder alles grijs.

Franje als de vleugel met twee donkere deelingslijnen.

Augustus.

Rups op Pulicaria dysenterica en Inula conyza.

Alleen bij Dordrecht gevangen (de Joncheere).
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Aplota Stph.
p. 709

Aplota palpella Hw. Lep. Br. 545; Wd. 1249; Stt. 1. B. 147;

Hein. 357; Meyr. 614; Schuyt T. v. E. LXIII, p. LXXV;
OUDEMANST, V. E. LXVI, p. 169; nigi'icans Z. Bresl. e. Z.

1852, p. "^T, kadeniella H. S. 375, V, p. 148; HEIN. 358;

balucella H. S. 617, V, p. 143; St. 3120.

12V2 mM.
Palpen horizontaal, uiteenstaand. Sprieten tegen de punt

scherp getand, bij den cT iets verdikt en vrij lang behaard.

Voorvleugels drie maal zoo lang als breed, matig spits,

met groote bijna haarvormige schubben, zwak glanzend bruin

met drie donkere schubben, één voor het midden, één op de

dwarsader eu een daartusschen.

Tusschen deze punten en de staarthoek een vervloeide

donkere vlek. Vrij gelijkmatig geel en bruin bestoven, voor

meer bruin, achter meer geel.

Franjelijn met zwarte punten, franje bruingrauw met don-

kere deelingslijn, vvortelhelft met bruine en gele schubben.

Kop leemgeel.

Alleen gevangen te Arnhem (Mr. A. Brants).

4. a. p. 721

Lampros (St. Borkhauseiiia) liLctuosella DUP. XI, 312, f. 10;

H. S. 417, V, p. 135; fiinestella DUP. XI, 298, f. 12; albima-

culea Hw. 557; Stph. IV, 217; Wd. 1231; augustella var.

Snellen II. p. 721; St. 3374.

De witte teekening, somtijds ook het witgekleurde franje-

einde aan de vleugelpunt, is het eenige wat deze soort van

augustella onderscheidt. Somtijds is de lichte teekening zwart

bestoven.

In den Haag gevangen (SNELLEN).

5.a. p. 746

Butalis (St. Scythris) insper sella Hb. 443; Z. L. E. X, 252;

H. S. 982, V, p. 264; Tgstr. Bidr. 121; Becker Ann. S.

Belg. 1861, p. 53, t. 2, f. i; Hein.— WcK. 460; Snellen

II, p. 740, noot; Schuyt T. v. E. LX, p. XIV; St. 3525.

12 —14 mM.
Palpen kort.

Voorvleugels iets blauwachtig zwart, lang gespitst, zwak
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glanzend, met enkele witte schubben, somtijds in de vouw

een onduidelijke donkerder langsstreep, door witte schubben

begrensd. Franje zwart.

Achtervleugels achter het midden scherper toegespitst,

bruinzwart.

Achterlijf kort en dik, buik bij den (ƒ achteraan witgrijs,

bij het Ç geelachtig.

Juli —Augustus.

Rups op Epilobiumsoorten.

Gevonden te Ommen(P. J. M. SCHUYT).

6 a p 747

BiUalis (St. Scythris) knochella F. E. S. 3, 2, 318, 137;

Z. Is. 1839, 193; L. E. X, 232; Hein. —Wck. 456; Snellen

T. V. E. XXXII, p. 64; knochiella H. S. V, p. 263; St. 3492.

1272 —13 mM.
Voorvleugels iets breeder dan de achtervleugels, doch

lang niet zooveel als bij de kleinere en smalvleugeliger

variella en siccella, en als bij cicadella, die ook veel kortere

achtervleugels heeft. Palpen iets boven den schedel uitstekend,

duidelijk gebogen, lid 3 drie vijfden van lid 2, bronskleurig

bruin, aan de binnenzijde tegen den wortel geel. Kop, sprieten

en thorax bronskleurig bruin met eenigen paarsen gloed.

Voorvleugels spits, bronskleurig, met bruinen gloed, glän-

zender dan de andere lichtgeteekende soorten. De beschreven

teekening is bij den cf fijn en de lijn komt tot de helft van

.den vleugel, bij het Ç is deze breeder en komt, kort gespitst,

tot drie vijfden, zij is zeer scherp begrensd en helder van tint.

Achtervleugels vier maal zoo lang als breed, van af het

midden toegespitst, donker bruingrijs, iets paarsachtig. Franje

ruim een derde langer dan de breedste plaats van den vleugel,

aan de inplanting lichter, verder iets valer en doffer dan de

vleugels. Ook bij de voorvleugels is dit zoo.

Onderzijde paarsachtig grauwbruin, buik bij het Ç aan

den wortel bruingrauw, verder bleekgeel, bij het (ƒ in het

midden een weinig geelwit. Staartpluim op de onderzijde in

het midden okergeel.

Einde Juni —Juli.

Rups op Cerastium semidecandrum.

Alleen uit Limbursr vermeld.
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I. a. p. ']6'J

Gracilaria rhodinella H. S. 823, V, p. 286; Hein. —WCK.

617; Rbl. z. b. V, 1892, p. 532; Lycklama T. v. E. LXVII,

p. XXII: St. .4042.

Het eenige door mij te Nijmegen gevangen exemplaar

heeft bruinwitte palpen, het eiiidlid met bruine punt Sprieten

geelbruin, de punt donkerder, aangezicht vuilwit, schedel

donker zwartbruin.

De voorvleugels zijn zeer licht, iets groenachtig, heldergeel,

de bestuiving gering, de voorrandsvlek is slecht begrensd,

veel lichter dan het overige van den vleugel. Langs den

voorrand zwarte stippen. Achterrand en wortelgedeelte der

achterrandsfranje met zvvartbruine schubben, achterrands-

franje zwartgrijs met lichte deelingslijn. Binnenrandsfranje

lichtgrijs.

Achtervleugels grijs, iets glanzend, evenals de voorvleugels

Franje der achtervleugels grijs.

Juni.

r. b. p. 767

Gracilaria azalcella Brants T. v. E. LVI, p. LXX ; LXIV,

p. LX; Oudemans T. v.E. LXVI, p. 169.

Deze door Mr. A. BrantS ontdekte geheel nieuwe soort,

zal uitvoerig beschreven worden in de derde afdeeling van

Sepp. Ter herkenning is het volgende voldoende:

Lichtgele voorrandsvlek, aan de wortelzijde scherp begrensd,

komt tot aan de vouw en tot dicht bij de vleugelpunt, aan

den voorrand donkere stippen. De rest is donker, iets paars-

achtig bruin, met aan den binnenrand bruingele vlekken of

wel de binnenrand bruingeel met donkere vlekken.

Rups op Azalea indica.

Ook te Overveen gevangen, ook buitenshuis (G. A. Graaf

Bentinck).

8. a. p. 808

Coleophora vitisella GregSON Zool. 1856, 5167; Stt. Ann.

1857, P- 106; Nat. Hist. V, 100, t. 12, f. 3; Hein. —WcK.

543; Snellen T. v. E. XXXII, p. 66. Meyr. 648; St. 3659.

Sprieten wit, niet tot het einde volledig donker geringd.

Wortellid der sprieten witachtig. Volgens Heinemann echter

zijn de sprieten tot aan de spits met even donkere ringen.
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Alleen door de zak, welke er uit ziet of acht of tien zakjes

over elkander zijn geschoven, is deze soort goed kenbaar.

Bij Assen gevangen (ter Haar).

14. a. p. 813

Coleophora binderella KOLL. Btr. Landesk. Oestr. II, 99 (1832) ;

Dup. Sup. IV, 78, 9; H. S. 920, a, V, p. 232; Hein.— WcK.
543; lusciniaepemiella Z. Is. 1839, 208; Tgstr. Bidr. 143;

fuscedmella var. SNELLEN II, p. 812; St. 3661.

II —13 m. M.

Franje om de punt lichter, wortellid der sprieten kort en

dik, nog korter dan bij fuscedmella, waar dit een derde langer

is dan breed. Verder als fuscedmella, waar SNELLENdan ook
deze soort als lichtere variteit toe rekent.

Is in het Leidsch Museum.
20. a. p. 819

Coleophora saturatella Stt. Zool. 1850, APP. 93 ; I. B. 216;

Meyr. 653; Lycklama T. V. e. LXIX, p. XXXI; tinctoriella

Coverdale Ent. 1885, p. 225 ; hilineatella var. Snellen II,

p, 818; St. 3719.

13 —15 mM.
Van bilineatella alleen door de kleur verschillend, was

eigenlijk deze soort reeds langen tijd als inlandsch bekend,

doch als vatieteit beschouwd, terwijl de type nog niet was

gevangen. Uit geheel gelijkvormige en gelijkkleurige koker-

tjes te Hatert, aan bremstruiken, door mij gevonden, zijn

van beide soorten (?) exemplaren uitgekomen. Het is mij

niet mogelijk een ander verschil dan de kleur te vinden.

Vooral het wortelwaartsche gedeelte van den binnenrand en

de donkere ringen om de sprieten zijn hier veel donkerder.

27. a. p. 824

Coleophora clypeiferella HoFM. Stett. e. Z. 1871, p. 221,

328; Hein.— WcK. 554; Hofmann Rgsbgr. Corrbl. XXXI
(1877) p. 30; Snellen II, p. 798, noot; Bentinck T. v. E.

LXIX, p. XXXVII en XCI; St. 3698.

13V3—15 m.M.

Sprieten wit en donkerbruin geringd, tot hoogstens een

derde aan de rugzijde grof geelachtig behaard. Wortellid

kort en dik, zijdelings samengedrukt, met korte afstaande

beharing.

10
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Palpen anderhalf maal zoo lang als de kop, lid 2 dicht

beschubd, zonder baard, lid 3 zoo lang als lid 2, dun en spits.

Thorax van achteren onbeschubd, glanzend hoornachtig

bruin, achterlijf boven geelbruin, onder bruingeel. Boven op

den eersten ring een bruin, hoornachtig schildje met convexen

achterrand, overlangs geribd, korter dan den ring. Op den

tweeden achterlijfsring een dergelijk veel smaller en fijner

geribd schildje, met rechten achterrand, en op de volgende

ringen nog eenige aanduidingen van doorntjes, zooals ook

op het eerstgenoemde schildje aanwezig zijn.

Rups op Chenopodium, zak kort, met zandkorrels bekleed.

Volgens enkele schrijvers verpopt zij met zak en al in de

aarde, volgens Hofmann leeft zij zonder zak, in een om-

hulsel van stukjes van bloemen, en verdwijnt einde September,

in de aarde, om daar een wit zakje te spinnen, waar de pop

half uitsteekt.

Juli.

Te Overveen, en daar meermalen, gevangen (G. A. Graaf

BentinCK). Ook door mij te Hatert waargenomen.

34. a. p. 831

Coleophora lineala Hw. Lep. Br. 534; Stt. Nat. Hist. IV,

242, t. 7, 2; Hein. —Wck. 589; Mevr. 655; Snellen II,

p. 800, noot; T. V. E. XL, p. 358; crocogramnos Z. L. E. IV,

325; H. S. 891, V, p. 251; St. 3822,

Sprieten wit, met of zonder zwarte ringen. Palpen als bij

de vorige soorten. Kop en thorax wit en geel geteekend.

De bovenste witte langslijn, bij de verwanten zeer scherp,

vloeit hier ineen met den witten voorrand, die daardoor zeer

breed wordt. Tegen de vleugelpunt zeer onduidelijke fijne

schuine witte lijntjes, welke den witten voorrand niet bereiken.

Achtervleugels, franje en achterlijf grijs, staartpluim bij

den cf blond.

Juni —̂Juli.

Zak 1 cM. lang, in het midden tweemaal zoo breed als

aan de einden, plat, tweekleppig, in het midden op zijde

getand, fijn wollig.

Op Ballota foetida.

Bij 's Gravenhage gevonden (Snellen).
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43. a. p. 840

Coleophora betulella HEIN. -WCK. 583; WCK. Bresl. e. Z.

1884, p. 61 ; ibipennella Stt. Nat. Hist. IV, p. 158, t. 4, f.2;

Snellen II, p. 839; St. 3797.

De vorm van den zak, die evenals bij palliatella sterk

buikig verdikt is, is de eenige reden deze, als imago niet

van de andere verwanten te onderscheiden soort, tenzij men
aan de afmetingen te veel waarde hecht, als afzonderlijke

soort te beschouwen.

In het Leidsch Museum aanwezig.

3.a. p. 856

Laverna (St. Momphd) propinquella Stt. Cat. Suppl. 8
;

I. B. 236; Frey L. E. XIV, 188; Stt. Nat. Hist. XI, 160,

t. 5, i; He-n.— WcK. 418; Snellen T. v. E. XXXII, p. 66;

Meyr. 680; St. 3578.

10Y2—13 mM.
Palpen wit, eindlid soms met bruinen ring, sprieten grauw-

bruin, kop en thorax geheel wit.

Voorvleugelwortel tot ongeveer een zesde van de vleugel-

lengte geheel wit, van onderen breeder, buitenwaarts scherp

schuin afgesneden. Verdere vleugel sterk leemkleurig ge-

mengd. Voorrandswortel zwartgrijs evenals een op het witte

veld volgende dof zwartgrijze driehoek, wiens basis aan den

voorrand ongeveer een vierde der vleugellengte heeft, en wiens

spits tot ader i reikt. Daar ziet men een koolzwart schubben-

dotje, waaromheen de grond leembruin gemengd is. Verder

aan den voorrand een kleinere, stompere, driekante zwarte

vlek, tot het midden van den vleugel komende, min of

meer volledig wit gerand. Daarvoor en onder is de kleur

potloodgrijs, dan leembruin met een zwart schubbendotje in

de vouw, benevens eenige witte en zwartgrijze schubben.

Op den binnenrand een fijn, recht, blauwwit lijntje, waar-

van wortelwaarts een potloodstreepje en franjewaarts aan den

voorrand een vrij groot geelwit vlekje. De rest leembruin, aan

de randen, vooral aan de punt, met zwartgrijze schubben.

Pooten wit met twee zwartgrijze ringen.

Juli —Augustus.

Rups mineert in de bladen van Epilobium hirsutum.

Te Rotterdam gevonden (Snellen).
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Litnnaecia Stt.
p. 852

Limnaecia phragmitella Stt. Cat. suppl. 4; Ann. 1858,

no, f. 2; Nat. Hist. XI, 150, t. 4; Frey L. E. XIV, 194;

Heyd. Stett. e. Z. 1863, in; Hein.— WcK. 421 ; Snellen II,

p. 421; noot; T. v. E. XL, p. 360; Meyr. 675; St. 3592.

cf 17—18 mM. $ 20—23 mM.
Kop, palpen, thorax en voorvleugels licht bruinachtig geel,

bij den cf iets grijzer dan bij het Ç.

Twee donkergrijze stippen op twee vijfden en twee derden

van de lengte, midden op de voorvleugels, zijn iets ruw,

witgrijs geringd, en soms door een grijs langslijntje ver-

bonden. Ook is er soms zulk een lijntje voor de eerste punt

en langs het aderverloop tegen de punt.

Op den wortel der voorrandsfranje donkere stippen.

Achtervleugels grijs met blonde franje.

Achterlijf bij den (f grijs, met grijsgele staartpluim, bij

het $ als de franje der achtervleugels, de punt witachtig.

Onderzijde grijs, franje en punt der voorvleugels grijsgeel.

Juni —Juli.

Rups in de kolven van Typha.

Zeldzaam. Bij Ootmarsum gevonden 1925, Zomerverga-

dering (I. B. Corporaal), door mij eens te Nijmegen boven

op den bergrug, ± 80 M. boven A.P. gevangen.

12. a. p. 886

Elachista exactella H. S. 960, $, V, p. 304; Frey L. E.

XIII, 234; NoLCK. Fn. II, 708; Hein. —WcK. 508; Hering

Stett. e. Z. 1891, p. 205; nigrella var, SNELLEN II, p. 885;

parvulella H. S. 943, cT ; consortella¥'KEY Tin. 294; St. 3954.

Behalve de genoemde verschillen is alleen nog op te merken

dat het middenveld, dat bij tiigrella aan voor- en achterrand

even breed is, bij exactella aan den binnenrand iets smaller

is dan aan den voorrand.

In het Leidsch Museum aanwezig.

4. p. 899

Tischeria angtisticolella Dup. Sup. IV, p. 309, t. yô, f. 3 ;

H. S. 864, V, p. 337 ; Snellen T. v. E XXXII, p. 70; angus-

ticollella Z. L. E. III, 339; Frey 307 ; Stt. Nat. Hist. Ill, 256,
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t. I, 3; Hein.— WCK. 700; Meyr. 760; aurifrontella RAG.

Ann. S. Fr. 1874, p. 604, t. 11, f. 10; St. 4216.

Voorvleugels bruin, met koperglans, binnenrand tot de

vouw het lichtste, aan den voorrand tot voor het midden

iets staalblauw. Franje bruingrauw.

Achtervleugels glanzend bruingrauw.

Thorax koperbruin, kopharen bruinachtig, koperachtig of

violet glanzend. Aangezicht glanzend licht koperkleurig,

palpen geel, sprieten bruingrijs, het laatste derde bijna wit.

Pooten bruin, glanzend, tarsen geelachtig. Achterlijf bruin-

grijs met geelachtige punt.

Rups in rozenbladen.

Bij Winterswijk gevonden (TER Haar).

18. a. p. 921

Lithocolletis concomitella Bnks. Monthl. Mag. 1899, p. 246;

poinifoliella Z. Is. 1839, 218 (pr. p.) ; L. E. I. 196 (pr. p.) ; v.

mespilella H. S. 749; SNELLEN II, 921; DE Roo VAN West-

maas in Sepp. 2^ S. I, p. 127; St. 4143:

Behalve de genoemde verschillen geheel gelijk aan pomi-

f olie lia (blancardella).

19. a. p. 922

Lithocolletis dubite lia H. S. V, p. 325; FREY Tin. 346;

Hein. —Wck. 672; Snellen II, p. 904, aanm 2; spinicolella

H. S. 782. —larv.; Salix caprea (inf.); St. 4136.

8V2—9 mM.
Grondkleur van thorax en vleugels vrij glanzend goud,

de thorax met duidelijke witte langslijn, de schouderdeksels

wit gerand.

Langslijn uit den vleugelwortel dun, ongeveer een derde

van de vleugellengte, eerst in de vouw, het laatste vierde

naar boven gebogen. Aan den binnenrand een wit lijntje,

somtijds naar buiten verdikt. Een enkele maal is er een zeer

spaarzame donkere afzetting van de lijn uit den wortel.

Van het eerste paar randstreepjes is dat aan den binnen-

rand haakvormig franjewaarts omgebogen, dat aan den

voorrand somtijds evenzoo, zoodat dan de punten elkander

bijna, of ook wel geheel raken. Wortelwaarts zijn beide dun

donker afgezet, franjewaarts somtijds de punt van het onderste.

Het tweede paar, iets breeder aan de wortelzijde donker
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afgezet, raakt elkander niet, het haakje aan den voorrand

is flauw gebogen, dat aan den binnenrand meer driehoekig.

De drie andere haakjes zijn slechts met enkele donkere

schubben afgezet.

In de punt een zwart streepje met witte puntjes, verschil-

lend van grootte en vorm.

Frani'e donker gedeeld, naar buiten toe van goud lichtgeel

wordend. Achtervleugels donkergrijs met lichtere, iets goud-

glanzende franje.

Sprieten licht, flauw donker gestippeld, in het midden

niet donkerder.

Aangezicht en palpen wit.

Voortarsen zwart gevlekt, de andere ongevlekt, iets bruin-

achtig wit.

Achterlijf boven donkergrijs met lichtgele punt, onder lichter.

Onderzijde der vleugels grijs, franje bruingeel, de drie

voorrandshaakjes bijna wit.

Als variaties komen ex. voor waar de eerste voorrands-

vlekjes een band vormen met sterke uitbochting franjewaarts,

en andere waar de laatste drie haakjes op verschillende

wijzen met elkander verbonden zijn.

Door mij gevonden en gekweekt te Ubbergen, 1927.

38. a. p. 939
Lithocolletis geniculella RaG. Pet. Nouv. 1873, No. 86, p. 346;

Ann. S. Fr. 1874, p. 601 ; ib. 1876, p. 413, t. 6, f . 8 ; SORH.

Beri. e. Z. 1885, p. 102; Snellen T. v. E. XLVI, p. 265;

acerif oliella Z. L. E. I, t. i, f. 33 ; H. S. 813; SORH. 111.

Ztschr. Ent. V, p. 249, f. 17; ì dahmiella SORH. ib. 250;

St. 4112.

Behalve de genoemde verschillen met sylvella, moet nog

vermeld worden, dat de bovenhelft van de scherp gebroken

dwarslijn als een langslijn verlengd tot in den tweeden

dwarsband reikt.

Mei.

Rups op Acer pseudoplatanus aan de onderzijde der bladen.

Loosduinen (Snellen).

2. p. 967

Trifurcula atrifrontella Stt. Cat. Sup. II ; I. B. 306 ;
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H. S. V, p. 360; Hein.— WCK. 726; Meyr. 727; Tutt. Brit.

Lep. I, p. 358; Snellenti, p. 966, noot; Lycklama T. v. E.

LXVIII, p. LXXXIII; St. 4288.

8—9 mM.
Palpen geelwit, sprieten bruinachtig, oogdeksels bijna wit.

Kophaar en voorhoofd zwart, thorax witgeel.

Voorvleugels geelachtig, dicht bruin bestoven, zoodat de

grondkleur alleen bovenkomt bij den wortel, aan den voor-

rand op een derde of de helft, en bij den staathoek.

Franje grauw met franjelijn uit grove schubben bestaande.

Achtervleugels grijs met iets geelachtig glanzende franje.

Einde Juli —Augustus.

Eenmaal door mij bij Nijmegen gevangen.

22. a. p. 992

Nepticula distinguenda Hein. Wien. Mts. 1862, 305 ; Hein. —
WCK. 751; Meyr. 720; Tutt Brit. Lep. I, p. 280; St. 4360.

4I/3—
5 mM.

Voorvleugels meer gestrekt dan bij betulicola, weinig glan-

zend olijfbruin. Band iets meer wortelwaarts, loodrecht, iets

geelachtig, minder glanzend. Daarachter donkerder met zeer

zwakken violetten glans, evenals de franjewortel.

$ veel kleiner, sprieten kort, band iets breeder.

Volgens Snellen niet van betulicola te onderscheiden.

In het Leidsch Museum aanwezig.

37. a. p. 1005

Nepticula decentella H. S, 815, V, p. 358; Frey L. E. XI,

403; Hein. —Wck, 765 (praec. gen. aestiv. sec. Frey, Lep.

425); St. 4400.

57,-6 mM.
Voorvleugels zuiver zwart, de beschreven teekening glan-

zend geelwit tot geel. De achterrand van den band is aan

den voorrand juist in het midden, aan den binnenrand iets

daarachter, overal scherp begrensd. Franjewortel zwart, scherp

gescheiden van de geelwitte andere helft, x^chtervleugels licht-

grijs, franje geelgrijs. Thorax behalve de voorrand helder geel.

Rups in de bladeren van Acer pseudoplatanus en plata-

noides.

Twee exemplaren te Overveen gevangen i en 9 Juli 1926

(G. A. Graaf Bentinck).
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Agdistis Hb.
P- 1013

Agdestis bennetii CURT. B. E. X, 471; Stph. 111. IV, 370;

VVd. 1625; H. S. i; South. Entom. 1883, p. 27, t, i, f . 3 ;

Leech Pteroph. p. 50, t. 16, f. i ; Meyr. 441 ; Snellen

T. V. E. XL, p. 363; St. 1429.

25 —27 mM.
Palpen, kop, thorax en voorvleugels zijn effen grijs, iets

geelachtig en flauw glanzend. Drie donkere stippen op een

vijfde, twee vijfden en twee derden (de wortel van ader 3

en 4). Dwarsader donker beschubd, bovenaan dikker. Voor-

rand zonder donkere stippen op het laatste derde, korte

franje aldaar grijs als de vleugel. Achterrandsfranje iets

lichter, ongeteekend. Achtervleugels als voorvleugels, tegen

den binnenrand iets donkerder, in het midden iets lichter.

Onderzijde donkerder, een streep op het midden der voor-

vleugels naar achteren verbreed, witgrijs.

Juli —Augustus.

Rups op Statice limonium.

In Zeeland gevangen.

o. p. 1054

Aceptilia (St. Alucitä) galactodactyla Hb. 2; Tr. IX, 2, 250;

Hw. 475; Wd. 1628; Z. Is. 1841, 857, t. 4, f. 35; L. E. VI,

390; Frr. 660, i; H. S. V, p. 384; Hein.-Wck 806;

South. Entom. XV, p. 147, t. 3, f . 3 ; Leech Pteroph. t. 118,

f. 3; Meyr. 436; Hofm. Pteroph. 162; Snellen II, 1053,

noot; T. V. E., XLVI, p. 267; St. 1344.

20—23 mM.
Voorvleugels wit, een weinig bruin bestoven. Middenvlekje

vervloeid, punten voor de spleet streepvormig, naar achteren

divergeerend. Het vlekje in de franje is het vervolg van een

streep op den vleugel, ook de tweede lob heeft een donker-

bruin streepje, dat in de franje uitloopt. Franje witgrijs, in

de spleet met een breede bruinachtige deelingslijn.

Veeren bruinachtig witgrijs, franje aan den wortel witachtig.

Thorax wit, achterlijf iets bruinachtig.

Juni.

Rups op Lappa major.

Bij 's Gravenhage gevonden (Snellen).
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I a. p 1066

Micropteryx isobasella StGR. Beri. e. Z. 1870, 289; HOR.

XV, p. 421; Hein. —Wck 772; Meyr. Monthl. Mag. 1891,

p. 58; calthella var. b. Z. L. E. V, p. 323; var. i, SNELLEN

II, p. 1065 ; St. 4781.

Behalve de genoemde verschillen geheel gelijk aan calthella.

Begin Juni.

5 exemplaren te Overveen gevangen (G. A. Graaf Bentinck).

3. a. p. 1067

Micropteryx aureatella Sc. Ent. Carn. No. 662; Hein. —
Wck. 774; Mevr. 806; Tutt Brit. Lep. I, p. 156; Snellen

II, p. 1064, noot; T. v. E. XL, p. 366; allionella F. E. S. III,

2, 148; Stt. Tr. E. S. (2; I, 1850, p. 31, t. 3, f.7; Z. LE. V,

330, xar. a et b; H. S. 6, V, p. 392; Frey 49; CliAPMAN

Tr. E. S. 1898, p. 391 (larv.) ; ammanella Zett. Ins. Lap.

1008 ; St. 4765.

8' 2--9 mM.
Kopharen roestgeel, voorvleugels glanzend donker purper-

kleurig, zonder gouden voorrandsvlekken bij de punt. Twee

smalle dwarsbanden, een bij den wortel, de andere in het

midden, en een ovale, de randen niet bereikende vlek, in

het puntderde zijn blinkend bleekgoud. De eerste dwarslijn

is naar onderen niet verbreed, de tweede iets gebogen.

Franje grijs, achtervleugels donkergrijs met paarsen weer-

schijn

Mei--Juni.

Vliegt om Vaccinium.

Alleen te Olterterp gevangen (TER Haar).


